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^Q �� ت٧١٩  ....................................................  �(� ز�ن  �ّ�2 ز5  
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� ����ر � 

 M �5"او("L)/ ل ��ا از�G��  ت یـر� و در$ـ
 ر	Gـر و �GDـر و ��5ـت و سـ�@
�� و روش �� ،�@"�ن)����)ن ��Gّ�" ��ای ،��ّ�ر 	��,ده اس
 �ا ���K� r�  8 �ـ��!

�� ���
 وB، Z' اMل $@F)ه�,اره �� د���	 �DB � د,MB "$� .  
 »e,  ���8pرسK��
 �5 !�"هیا �a«، �!,�L اK G�K7 دارB یاز ا) ]�[ در �ز ��ّ�Dـ

O�D)و ا 
�S ء�(� ���@ی(x?� �U ا��م $"ه و �?�G5 ��
  . [ اس
���"ه (�U,$ اّط^ع�� اه8 
 �5 رسK � (uـ� ���ـi یـو ز  >@" ده� F7ـ8 ،�,�,د �ه

�رگ ��ن  *� ّ�i، / ت�hـ �ی��u��	Gـ� و �Kـp�x �ـ� ی(<ـرش  ،����و�ـ�د Bا��� ا
زه�اسس (� u@  ��� ،اس
 و 	��ء ��ر�ـ,ار j $"ه�/ن روز ��� ،��ـ" �در طـ,ل سـ

M�� 2 �5دنJ�� از TUB "� 8pK� یاز"، v  دی� ز ���"ونر /ن �GM' ی(�u $�  ،در س
 ,M,ده وی��	ل س� س�اmت د  x را در ه�ن �G[ ا!�UیD�ّ�� �>ب� �هـ [ را در G5ـ
��!B ) د و,M�g?$ تpGDGس� اسU �B ا(" ��3ح (�,ده .  

 �ّ,  � ده از G?� AG5�ـ' !��ـی� �� ااّ�DGاس ��@B و ��رسـB  ن,�ت �,(ـpGDGاسـ
�� �,ردی ���ا�K� س�U ]G	 �u)،  دیه�,اره �*�^ت ز !�,م ��دم در �� دا$ـ�G ���ا �


�� ،�� j	�g �"$ �G ،اس8p �ی "و  �ا رسK� دد �5 در /ن�� ]��G*�  8ّـJ� ماز ا��
^Gا�� Aسر �@GMظ $"ه �$"  ا��وز ��دم و � سJ� � .  
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�یاز ا�e �[ رو رس�، e,  �5�/ ت�h� 8pK��(�س ا���uـB �� ا�ّ�ـیa اGـKB ـ��Z"ّ� 
�B "$�ـ� در �*ـ�"یز  ،� jـu�� �  �j $ـ"ه ودارا�@uـ 7ـj و (Lـ' ا$ـ�ف  ،� (uـ� د	ـ
$" 8B �یذ �ه ��Bیو � :  
ب��jL وس. ١G5 i، ��  ه��S �5�Jg  8 و�
8p اسK� a، ا �� [ یـ�!� $"ه  رسـ

u@  "�� دد�در دو�� j .  
٢ .h��B ر��دز�و �,رد ( �از ا�,اب 5� 8F7 ���ـ�  - ن (*ـ"ه�� ،�5 در رسF� 8ـ��

ف�G!رات ،اDّ5، ت�D)، و ��D$... -  یدر ا
�� ��3ح $"ه اس . [ رس

٣ .Kر��� !�$ 8pK� ازB ) ز !�,م ��,ردdیM ر ا7*B  �	e8 اF7 8pK� �� از ��دم
 . س
$"ه ا

٤ .K� ر�در
 	�3� �G�� j�A ،از �,ارد ���، �Gرت دس,d �� 8pK� "@ـ��ـ� $ـ"ه  pارا

 . اس


 دس�Gس. ٥��B  ن و س�ز�e,� �� i,ع �,رد (ی/س،  ّ�5���F� �، "@� !@,ان�ـ"ه و  $
�� ( �ا�G"ا���رس� ًGFK) 
� 	��سB 
 . از /(� ��3ح $"ه اس

٦ .M��B U ��8p �,�,د در رسK� از�*�v  ا��[ �"ون,GJ� �Bی � ��ـ �B vـ �5ـ یBو ��@
رش>)، h�� ذ�5 $"ه وB لِ" �Jـ8 یـ�" �هـ 8 �ـ� ��ـلی/ن  �B "Fی7" �ه از ��

�e ��د  ،ا�G^ء� �g! یدر
 . "ه اس

٧ .�K  
�ی8 در �ز ���B  A�3ی���  �ـ� �F� 8ـ,عیـe,� r، ـh�� درB ـ,ارد�، 
���K� ا�از �?* B U ��$ـ"ه  ـ �ـ"  �G@� �>Bـ8 $ـ"ه و سـ�ید  [ �� �?�x*�از رس

���K� ن . ��ف (<�دد �ا ا��

٨ .��	 i�@�B ده $"ه در اDGیاس�از  � "@GKرت هF! ��ج  ،Bا�,�S ة�� �� ا���و �[ رس�@�
J�g�8p ا��@�F?G ،[�اK��ت  u) ]Bـ�ات 	��ـی[ و /Mـ� �ا��Dـ� ���Gvـ�� ،اpGDGو اسـ

�� ju�� از �FG�� .@yم �� ا�ه��Gف در ی[ اه^GـMه"ه ا[ �,ده 5ـ� در dـ,رت �*ـ
�� ��5,ر ،�G,ن�K�، ء $"ه وGDGاس �u) Jd��) aBذ5ـ�  ی ��در �,رد /ن در �G[ رس
 . ��دد



 ٢٩/   گفتار ش يپ 

ل�G� ")او"M از B� اه,M�	,  ن دارد و,g� ر و �5دارGD� ش در�v��5 � را از  j� 2

 �� ��AG اه8 ��"M�
� یواM^ص در !�8 !@��	 
  . "ی

�� M در  ��ا(یاز  �م !B U و �)���5 �  ^ش !B ی� ا��")")م رسL)را �� ا j�� ]، 
� ��* B @5�j ؛��  ����اهj ا�B M�@KJ��
 Mـّص یـ!@ " اسـ
 �ـ,رد�ا� ،[�� ��اء ا

� . �("��7ار � �h� Bّ �g!ت و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



 �ا�
 اح!�م �	 �د�ی اهّ�ّ� و ������

   اح��م ���� �Kا	�ّ اه�ّ 
ت [ی����G  از �Bی Fید  وا�] F��] اه� از �5 اس^م�
$" �M�� B,ردار �ا  �هیو  �، 

 درس
 	�j و Oدر  �5 اس
 [ید  ا��م ���	�ا�FK) �� 8pK� 2 �� !�8 و /نFن ط/ 
�h �] دت 5@@"هن س�K)ا 
 @ـ"ی��  �Bـ �ـ� M,د [ید  !@,ان �� را اس^م K5B �5. اس

�� "ی�)��   و ر	Gـر و �دی�}ـ� Mـ,د Bز(ـ"� �7���وهـ ه�ـ� رد 5�ـ8 طـ,ر �� را /ن �ه
3�2 را xیM,  !����د� م ،"ی(� u@ �j [ید  ا��م �L)[�>@ ا �ـ� �DB ـ�B  "ـF�ـ�د ط	 
ن��K� 
FK) �� ) م د ���"ار �,ردU x� xـیو �ـ�ا دارد ج�ا�G /ن �� [ �5یزش از ا��

�B /ی"، 
M@$ U5@" "ا�  7ـ�/ن اسـس [یـا �� ،"ی(� ا��اء M,د Bز("� در را /ن �G,ا("  
تیروا و jی�5  ��pه" ا�ـ,ع [یا �� �e,� 5 دیـ �ـ� را ه�<ـن و (�ـ,ده ر��Kـ "�ـ � 

]G	�� م ا��ـم �ـ (Fـ,دن /$@ 	�اوان ��eره از و ا("  �5ده Q� �A و 2ی *,  [ید  ا��
��  : ا("  دا$�G ��ر �� Bا

 �ی�ـ" rیـ �ـ�	G[ 	ـ�ا« :	��,د(ـ" �dـدق ا�ـم �5 اس
 $"ه (�8 �ی�" در
 /ن �هـ  �jسـ و زر و �ـد( از ��Gـ�  ـ, ��ـ�ا ،راسـg?$B ,>Gـ از �ـ�ام و �^ل در�ره

   ١.»اس

                                                           
 .١٦٦ح ،٢٢٩ص، ١٥ باب ،الظلم حيمصاب فصل ،المحاسن. ١
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دق ا�م �� ���د $"ه 
یروا ��( وd� ز(": �5د !�ض�	��5 دارم  
 دارد دوسـ
8p�F از و �}�ســ" $ــ� از را �ــ�ام و �ــ^ل �Kــ دردش �ــ� و (ــ"ارد 
�ــاه� 5ــ� 3�Bــ

�)B  رد,M، xس�U �)B  "@5 .ت�h� دق �ـ�ام و �ـ^ل از ��Gـ� یـ/« :	��,د(ـ" �dـ
�
 Bس�اKسـ@"؟ �ـ�دم 5ـ� ه�{�«

 �hـ�ت 5ـ� اسـ
 $ـ"ه (�ـ8 <ـ�ید  �ی�ـ" در و ١
دقd� "),د��	ا [ید  در« :"M ه� ز�ن ا!�اب �(@" و "ی$,  ��	� و دا(��
$ـ F)�" 

 K5Bـ: 	��,د(ـ" ��hـ� x سـ}T ،)�,د(" B �B �FM@ید  ��رف و M"ا ا��م از �5(
ل M"او(" ،(<�دد ���g و دا( M"ا [ید  در �5�G� 7 روز در�
� ��3ـ' (uـ� او �ـ� ه�� 

B�) "@�	5 �� و اU���B x�   ٢.»��ارد B(� "ی����  � ا!�
 از �ـ[« :	��,د(ـ" �ا5ـ�م رسـ,ل 5ـ� $ـ"ه 
یـروا �dـدق ا�ـم از [�ه�y@ و

)��K�B �5 ـ�GDا  ه�یـ r ـ�ا را روز��  و ��ـرف( از �Uسـx و @xیـد  ا�ـ� �ـ یB/$ـ@
ص @xید ) ا��مgGMا �)B  "ده، ����ارم�� و �@«.٣   
دق ا�م �5 اس
 $"ه (�8 �ی�" درd� "),د��	ن« :��� 	�ز(ـ"ش �ـ� ا("رز در 
ت و ه  $A و روزه در! 	�ز("م: 	��,د! در !�ـgJ �8 j ���ا �ا  ���ه M,د Bز("� س

�u) >���  ایز� ,  � M,دت ���ا ه��eا  ��ی� "@)�  � O j�! اه,?)B ی
	«.٤   
�ـه و !�ـj �ـ"ون 5ـ� K5Bـ« :	��,د(ـ" �dـدق ا�ـم �5 $"ه 
یروا ��( و /B 

x�م را ا!�L)ده" ا "@)ن�� در Bس�ا� س�
 �� �5 اس
 �	�د �� 
 ه� ��ا 5�� "@5
   ٥.»$,د  �B دور � ��g"ش از ��ود  @" � >�

�G�) j�ّ�  یا <�ید] 
تیروا در �5 اس �,g���]� ع,e,� » ��ّD ـی »[یـد  در@�B 
]G$دا 
M@$ 8�
 �,دن @�� و ���g و [ید  در�ره 5FK) �� م �ـ,رد ،/ن ��رف و ا��

d, �� 5 و � �" Kر��  . اس
 ��	�G �7ار 

                                                           
 .١٦٨ح ،٢٢٩ص، ١٥ باب ،الظلم حيمصاب فصل ،المحاسن. ١
 ،٢٢٨ص،١٥ ب+اب ،الظل+م حيمص+اب فص+ل ،المحاس+ن ؛٢٤٠ص ،العلم ذكر  یف فصل ،الفوائد كنز. ٢

  .١٦٢ح
 .١٤٩ح ،٢٢٥ص، ١٣ باب ،الظلم حيمصاب فصل ،المحاسن. ٣
  .٦٦ص ،الثالث المجلس ،١ج  ی،الطوس  یامال. ٤
  .١١ح ،٤٢ص ،٥مجلس ،ديمف خيش  یامال. ٥



 ٣٣  / اهميت و چگونگي يادگيري احکام الهي 

 "ی$ـ,  دا(ـ و ��ـ	� M"ا [ید  در« :	��,د(" �ره [یا در �5jZ ا�م �5 $"ه 
یروا

 و �ت��g "�5� 	�� �ایز M@$ 
 �ـ� "ن�رسـ ���وسـ و Fـدت! $ـ"ن 5�ـ8 �ی� و اس

ت�� ��ا A و ��@" ��!B  ید@B د( و�Bی 
 ��� ـ� ه�yـ,ن !�ـ" �ـ� ��ـ	� ��� ـ� ،اسـ
ر�ن �� "�M,ر$Gس 
 از را B!��ـ M"او(ـ" (*,د ��	� و دا( M,د [ید  در T5 ه� و اس

   ١.»KU@"د  B(� او
 [یـد  در ،�$ـ,  دا(ـ MB,اسـG ا�ـ�« :	��,د(" �[�ا����@ ��ا� �5 $"ه 
یروا ��( و
   ٢.»$, دا( و ��	� M"ا

 از �� ـ� ���ـ> �ـ� M"او("« :	��,د(" �M"ا �U��F �5 اس
 $"ه (�8 �ی�" در و
ه� /B  ید@B و j�	  دت [یدF! ه"*) 
   ٣.»اس
دق ا�م �5 $"ه (�8 وd� ")د,��	: »� �ا �@"ه س�دت و ��M M"او(" B �5ه@<


 را او �?,اه" را M,د �@"�ن ازFK) ��  ید] g��� و ��@ �B  زد   ٤.»س
 ��Gـل M"او(ـ" 5ـ� Bه@<ـ�« :	��,د(ـ" �dـدق ا�م ��hت �5 $"ه 
یروا و

�B "اه,M وه و 7,م��B را �� M�� ح و^d و �	ّ,��
 ")
 در را /(ن ،��سM ،[یـد  $ـ@
g��� و ��.»...ده"  �B �7ار @

٥   
ن �5 اس
 �Bی�"K)ا �)B  ")ا� در  ,ا�	���8 pK�  ه [یـد(ـ� �ـ� و ده5ـ�  5B, ـ�� 

]GK)ا") ���K� 8 از�! �� �� �' ��(� $"ه ا�^غ B �5ا$ �MB "@5، م ازدق ا�d� 
  : اس
 $"ه 
یروا


�7 روز M"او(" ...« �یـ/: �Uسـ"  �Bـ (�ـ�ده !�ـM 8ـ,د '�ـ �� �� K5B �5 از  
3ب او �� ،دا(�B  jGK "ی�<,  ا�� ؟Bدا(�B  GK را M,د '� ��M ـ�B  ـ� �ـ� >ـ�ا $ـ,دy)/ 

�B  GK)داB 8�! (��د�ی�<,  ا�� و ؟" �)B  jGK)ب او �� دا3M �B  دی >�ا $,د G	�>)B 

                                                           
  .یالمعان ھذه قصار  یف جعفر بن  یموس عن  یرو ما باب ،٤١٠ص ،العقول تحف. ١
 .٢٦٤ح ،الفقاھة و الفقه  یف فصل ،٤٩ص ،الکلم درر و الحكم غرر. ٢
  .١٠٣٣ح ) چاپ قم(، ٤٧٤ ص ی،الطوس اIمالی . ٣
 .العلماء فضل و فضله و العلم صفة باب ،٣ح ،٣٢ ص، ١ ج  ی،الكاف اصول. ٤
 .ا]خYق بمكارم التخلّق استحباب ٦باب ،١٢ح ،١٩٠ ص ،١١ ج ،الوسائل مستدرك. ٥
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  8�! @5B١» ...؟   

��ء )K ;% ;XLوم �7اP�  
j�! ��	 ی�B ,م [ی �  ��ّ"س از�اسـ^� ۀارز(ـ" !B 
 روش ن�ـ� دار !�ـ"ه 5ـ� اسـ

d�8ا �"@�B ")او"M ل�G� 5 و�D ّ�
 Jd�a ن/ 
���g! U در !�j [یا. اس�F ا�5م� 
ن و� �ـ� �ـ,ده [یـد  �وان�U  ,ّ�� �,رد و دا$B j*< ��� �Gرو(� و دیز  �Uوه@"�ن �ا�
دق ا�م و ��7 ا�م ز�ن در �هیو d� �5 ��  "ّ� ^!ا�د اوج ,M دا(*ـ�@"ان و "ه�رس 

Kر��8p در �K� '�G?�  ید@B وع و�	م  ���$ـ �ـ�رگ �*ـ,ا�U دو /ن �hJـ� در ا��
	G@"ی �Uورش .  

pK�8 م ون !B�� B(,را( !�g /ن در Bاس^� ا��@< �J �8 رس و��B �B "$ 5ـ� 
8p سل >�8 �ّ"ت ،[�ا! �[ زرارة $"ه (�8K�  �ّ� م از رادق ا�d� �B 
 و /�,Mـ
ز� jز� ه��@ �J� 7�B د,� .�y) 5ـ�دم !ـ�ض �dـدق ا�م ��: "ی�,  M �B,د او >@

 $ـ� از �ـّ�  �Kـ8p �ـ� را�ـi  ـ5@,ن U�xـ سل >�8 از ،��دا("  , �	"ا ��ا M"او("
�B jس�U و  5ـ� ��Bّ"س 5(,ن زراره �ا« :	��,د(" ��hت ،"�ده �B �,اب ه�,اره $�

MB 8p,اه �B  , ،�,ده ر <هیز  و  ,ّ�� �,رد ،/دم از U�x سل ه�ار دوK� ـ�ف در /نZ 
٢$,د؟ ن�� سل >�8

«   
��ـ( و �,د(ـ" �ا��ـن M,د ،Bا�� ا��م ن�� دار !�"ه �[���g,� اpّ�� ز�ن در 

ب ۀ!�" �� را �,e,ع [یاJdدان و ا�� �ـ�دان ،��ارد(ـ" �ـB هـx jیMـ,  Mـص $ـ
8e و دار �ی� و 	� h	�G�B "@) ، v�ـA �ـ[ ا�ن و ���g ا�, و �K�J� ]� jّ�" و زراره �
8pK� م و ��ام و �^ل �ـ�دم ،�اM ��ّp,د و ��ا$�B "@G ��دم ر�اGM در را [ید  ا��

  . داد(" �B ار�ع /(ن �� را
�y)دق ا�م �� "ی�,  ,7��!B �B	 �A$� $"ه (�8 >@d� ـ�: �5دم !�ض<  �Kـ

                                                           
 ،٢٦مجل+++++س ،دي+++++مف خيش+++++  یام+++++ال؛ ١٠ح ،٩و٨ص ،اول مجل+++++س، ١ج  ی،طوس+++++ خيش+++++  یام+++++ال. ١

 .٦ح ،٢٢٨و٢٢٧ص
  .عيمستط مكلّف كلّ   یعل وجوبه ١باب ،١٢ح ،١٢ص، ١١ ج ،عهيالشّ  وسائل. ٢



 ٣٥  / اهميت و چگونگي يادگيري احکام الهي 

ز�( Uا�" �B @5�j �5 ,رد در��5@ س�ال �j ل :	��,د(" ��hت j؟��}�س K5B >� از �
   ١.»���g ا�, �B@ی �اس" �� �د  , ��«

دق ا�م ��: "ی�,  D� �B,ری Bا� �[ ا��� !F" �5 $"ه (�8 ��( وd� در �5دم !�ض 

�( ���[ �[ ���ا ،و7
 ه�K  >ـ� Bط�	 از و $,م ب�$�	 $� ��hJ و @F��j را $�
K� g?$B ن���$ از �B /و "ی F�3�B از را ]� �B "س�U س� �[ وU 8 �ـ�هp را او �Kـ
�)B j)دا )Zو� �D]� <؟�
K (ـ�تh� "ـ),د��	ـ" �ـ� >ـ�ا« :�J� ]ـ� j�ـK� ا��ـ��� 
�)B @5Bه� ؟ <� GK)ا")B رم از او �5 �}�س او از"U م8 ���7 ا�pK� ا را�	 �G	�� در و 

   ٢.»�,د ��GJم و /��و�@" ��hت /ن (�د
)�� ��hت ��: "ی�,  B �Bه�"ا( B ]� K� ّ�A!� <�ید  (�8 در e�5دم !�ض �ر :
 از UـT ،("ارم $� �� Bدس�Gس Bز�( ه� در و B �B  j@5ز("� دس
 دور �ا ��(� در �[
�< 5KB ��)��  5ـ� �7Bـ /دم �ـ[ یّ ز�5  از« :	��,د(" ��hت �م؟��< 	�ا را ام  B@ید  �ه

د �8ّJ  و [�ا��G!د( و [ید  ا�� �� ا� 
 �ـ� 5ـ� Bه@<ـ�: "یـ�,   B ]� K� ّ�A �B!� ،»اس
   �5.٣دم �U �Bسx /دم �[ یّ ز�5  از �,د ز�( �,رد �5 را 3�B�F ه� �ز�*M jG,د $��

�  Fـ"! 5ـ� $ـ"ه 
یروا [�ه�y@ و�� �رeـ ا�ـم از: "یـ�,  �Bـ ��Gـ"�ا� �ـ[ �یـا
7ت Bز�( ه� در: "م��Uس^� � 
�( j ���Kّی��ا $�K TU j� K5Bـ >ـ� از را @jیـد  َ��
�,ز�� ا�ّ���[ !T), ]� "Fی از« :	��,د(" ��hت �م؟��< 	�ا«.٤   

ه و�B h��B ب ازJdد ا,M ا�� را �B ")ا �5 �5د���دم ��  ,G	� "@ـ� �"هy)@< 
 ا�ّ@ـَس  َوأْ	ِ
  َ@�ِ یٖ اْ�َ�" Bٖ  ِ"LِKْ�َ 	 إْ�ِ�Tْ « :	��,(" ا�ن �� ���7 ا�م �5 اس
 �ی�" در
 ّ)�	َB  �A�ِ

ُ
 دوسـ
 �ایـز  �ـ"ه �	Gـ,  و [��@* @�ی�" �LK" در .»ِ�ْ�ُ�َ�  Bٖ $ ٖ�G�َ Bٖ 	 ٰ� �یُ  أْن  أ

                                                           
 یف++ الرج++وع وج++وب، ١١ب++اب  ی،القاض++ ص++فات اب++واب ،١٥ح ،١٤٢ص ،٢٧ج ه،عيالّش++ وس++ائل. ١

  .یالفتو و القضاء 
 یف+ الرج+وع وج+وب ،١١ ب+اب  ی،القاض صفات ابواب ،٢٣ ح ،١٤٤ ص ،٢٧ ج ه،عيالشّ  وسائل. ٢

 .یالفتو و القضاء 
 یف+ الرج+وع وج+وب ،١١ ب+اب  ی،القاض+ ص+فات ابواب ،٢٧ح ،١٤٦ ص ،٢٧ ج ،عهيالشّ  وسائل. ٣

  .یالفتو و القضاء 
 یف+ الرج+وع وج+وب ،١١ ب+اب  ی،القاض صفات ابواب ،٣٤ ح ،١٤٨ ص ،٢٧ ج ،عهيالشّ  وسائل. ٤

 .یالفتو و القضاء 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٦

ن�� در  , ه�(@" �5 دارم $���j)   ١.$,د "هید  
م  L)ر س�اg!ن ا�
�Q دوران و ��$
 j5  j5 �ا�F م "�رسـ 	�ا ز�ن ا�

�� �رو$@<� و ��ام و �^ل ن�� و)��  �	��ـ �ـ� وا�ـ�ار �Kـ�هی ،���ـ� Bز("� �ه
i�dّـ d,رت �� "� �� �,e,ع ��( و �	e,�  ,G,ع و "ی��د  &یا�*�ا �MB ـ رواج�5ّB 


ی	 .  

 *�عّ$� �Pوم '($

م � و اس
 Bا�� ��AG [ی �   5�8 و [ی/�M  اس^م ��)��  
 �3ـ�2 /ن �هJ�ـg� 
�)K)و �,ده ا � Uده�ن س�دت /ن �5دن K)ا   ��Gـل �Uورد�ر @��یا >� $,د  �B [� �� ه


ن �5 اسK)ا  �a �� و "هی/	�  را هg� س" وD� �")زB �ـت�ا�G و هـ  M,اسـ�G و /(� 
ه /(ن �	�3� / 
ن Bز("� [�7,ا( و اسK)ا   ،�اgG7ـد ،�!Fـد 'یوZـ !@ـ,ان �� را ه

7^MاB، >@ه�	B، �K�B، )رواB، ـ�د	�، ! و ء�اوdـ و ��Fان�ـU ���وسـ �ـ� ...و Bا��Gـ
*)ن��@ ن �� �/(�K)ا  �� 5B�ّ  ط,ر �� و اس
 (�,ده ا�^غ ه)��   �?ـL) xـت �هـ

  : اس
 دس�G س� ،$"ه [�� F ��ه" ا��p و �ا�5م �U��F  ,ّس& �5 اس^م
د ��رف. ١�G!ا�ل و ,d8. ٢ [ید  اpK� 7^MاB م. ٣  . [ید  	�وع و B!�� ا��

�Gی س,م دس@�B م�� B �5!�� ا�� M"او(ـ" ا��ـم از دسـ�G [یـا �ـ ��ّ !�� �ه  رس
&F �� "@GKد� ،ه�GK�B  دیزن ا!�ل ��5�ّ  �5 اس
 B@�7,ا( و ا��م �ایز  ،دارد �K)ا   ه

 jّ!ل از أد ا!�F!�، دgG7ا�د ،�	�اد� ،,)MB، !�Gا�B، �ا ،یh7Bـ�Bیـز  را ...و یـ� 
x$,U د,M �7ار �B "را��3 در و ده  �3�ـA >@ـ" �ـ�  ,ّ�ـ� ،Bا��ـ ا��م از دس�G [یا �

  : اس
 mزم
'� در 5ـ� �ـل [�!ـ در 	�د rی اس
 ���[ و اس
 ���Gّ"د �ه  ر$�G �دارا !�j. ا
ده 	,ق ��رت ر$r �Gی�� Lـ��(G در ،�$ـ" �G("ا$ـ Bاّط^! <�ید  ر$�G از ،دارد �ا  ا

 ه�ـن 5ر$ـ@س و �gّ?Gـص �ـ� (ـ"ارد  ?gّـص �5 �ا  ر$�G در !�j�� 8 �� "ی�

                                                           
 .تغلب بن ابان ،٢٨ مورد ،الف حرف ،١٤٤ ص ،١ ج ،ثيالحد رجال معجم. ١



 ٣٧  / اهميت و چگونگي يادگيري احکام الهي 

�G$ـ� از و 5@ـ" ��ا��ـ� رGD� او Uو�ـ��5@ـ"  . ً̂  یB	hـ !�ـ,م در 5ـ� g?$Bـ �ـ�
 از ،$,د  s �Bی��  B �5ه@<� ،اس
 �gّ?GصL)/ �5 ر�� ���  �Lـ� روش و ه�� 

�)/ @$/ )�
K، �� ر<) �$ �� "ی�Ur صgّ?G� یا ،5@" ��ا���] $�Ur 
 5ـ� اس
 ،5@" 2ی �ر  را /�},ل 	^ن و �?,رد "ی� را �7ص 	^ن از !"د >@" �5 ده"  �B دسG,ر

 !�,م �gّ?Gص �5 >�اh	Bی، Uو���از  �GD� r$�U د �� را,M زمm ـ�B  "ـ� و دا(ـ� 
م ��j?,اه �5 را �5ر ه� ،5B�ّ  ط,رL)ده ا�j ار  /ن روش و راه و �GK)ـ ("ا$��j، ـ�� 

 ��	ــ� ه�ــن �gّ?Gــص از را /ن >ــره و راه و 5�j@ــ  �Bــ ��ا��ــ� 5ــر ه�ــن FMــ�ه
�B  س�U�j [ ه� و	و  G�@dB اه �5 را,?��j دید �$��د �� ،jی� ��< Gاس� �B  �G$�j 


 و 	[ /ن در �5�@d، g��� ا(�@ـ" و,  
 ا��ـم �ـ یB/$ـ@ B><ـ,(< ,ه�$ـ. اسـ
!�$B و 
M �ـ� "یـ� ،�@uـ,ر [ی�ـ" اسـ
 $�8 [�ه� �� ��( Bا�� ��ام و �^ل $@

  . (�,د ��ا��� ،اس
 [ید  ا��م 5ر$@س و �gّ?Gص �5 ��	�
 �ا�5م �U��F از �B �5یا�د  و jی�5  �7/ن ،!�"ه ط,ر �� Bا�� ا��م و �@�O iF"ر . ب

$" ��B "),$ (B "ه�(� [��S� �5( $"ه 
یروا �[���g,� ا��p و� .  
�A /وردن �"س
 و "ن�	��. جر	 و �3��B �5 �7/ن در L��" تیروا و
�ـ� اه8 � 

5ر ،اس
 /�"ه )
�( B/سK و Gج�ا� در 	ـ�د rیـ  ـ و دارد ��رت و  ?gّص �� 
سـ �ی�ـ" و �یـدرا ،7ـ�/ن �� F7�8 KD از Bاس^� �?G�' !�,م و !�ب ت�اد�@$B، 


 و ر�لM
 ،	�ـ� اdـ,ل ،�یا�د  نیراو  $@M اسـ^م �	��ـ �ات(uـ و /راء $ـ@
رت و  ?gّص ،...و�� �G$3^ح �� و ("اdا � 	, �2 ��د در�� �� Bا�Gو ا� 
ه�	 

$" "ه�(�س�، �ل M"او(" ا��م  ,ا("  B(� ه���G� از را i� ،5@" اسG?�اج M,د �@�$ 
بG5 <,5r و j5 �L�B �� م) ��e, �a 8p و رسK�� "�("ا( "ی$ و "�@��  �B را ا

�� [یا �5 �ـ و Mـ,د  ?gّـص �ـ�  ,ّ�ـ� �ـ 5ـ� اسـ
 ��ـ	� rیـ !�ـ� �gJ,ل رس

ط B@ـید  �@ـ�i از ار  /ن ،	�سـ ط7ـ
 �هـ  ز��ـF@Gس در و 5ـ�ده اسـ�Gــ�دم دسـ� 
�G$ا�� 
  . اس

� ��ّ,  �� �y)/ ن���وم ،$" �( و 	��ء �� ��ا��� ��!B �5 د راه�Gو ا� 
 را 	�هـ
� 
�GK�B dد� و وس�MB �5 دارد Uده�,�، aeو $"ه وا ���K� �� ـ" از "�ـ�GL� ـ�� 
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j�� 8�! 23 و@�، 
�S �B م و ��دد,��� �B �5 $,د �� �" �� @��� Uو���5,ر5,را(�  
رزه /ن � 7,ا  �م � اس^م �5(F� �7/ن و �5ده L��" ی را /ن�B ـ@" ازKUت [ی ـ�   (Dـd 

)K)اB 	�ّ��B �B  "@5 (�)B  "$ در �gّ?Gـص ��ـQ ��ا��ـ� 	ـ�د ���@ـ �ـ� "� �� ���� ،�
8pK�  ید@B، �� صgّ?G� ید  در] 
 � ,ان �"ی� ذی8 5ـ� از ا�ـم !Kـ���  �B و اس


 $"ه (�8K)دا A�3� ]را ��ّی" ای: »... َ��ءِ  ِ�َ[  5َن  َ�ْ[  َ	�ّ�Dُ�ً  ،ا@pِd  ِـ�KِDْ@َ�ِ،  ًِ	uـ� 
"�ً ُ�ٰ?  ،ِ@�ِ یٖ ِD�ِ �!َ Bٰ  ُ3�ُ ،َه,اه ٖ� ًُ"ْوهُ یُ  َاْن  اِم َ	ِ�ْ�َ�,ٰ  َ�ْ,mهُ  �ْ��ِ  � ���َ...«.

١   

�d �دارا. ١ �5 	��ء از T5 ه� اّ� و ...« ) TD) "$� )rـ�� TـD) ـ,دM و 

نF�>) ن/ "$�   dـ�اط از �رو 5ـ� و ا(Jـ�اف �,(ـ�  ه� ���8 در را *G[یG�  ,M,ا("  
�GK��j و K��� �"@�B ")او"M ل�G�، ن,g� ه �[یا ون و �	�. ٢) �"ارد (<F�>)  ید] 

��٣. �$" Bا .� ( �ه,اهKD)B د,M 
D�?� "@5 .٤ .3��i ن و ��Gـل M"او(ـ" 	��ـ
 m,��  ,Mیx "$ن �� ،�)��K� 
   »...5@@" "� �� او از �5 اس

 ا5@,ن� ��ّ,  �� �y)/ �5 �5رو$[ ،"ی��د  ذ �B  ر �5 $,د�Zا �u) 8 درpK�  ید@B و 
( �� B$�! ا��مK5B �5 �� �F د ر�Gو ا("  "ه�(�س ا�  ("ار(ـ" یB/$ـ@ ،ا��ـم أدّ�ـ� �ـ

�ی� )�
K ت و [����@ �� و@��� Aوا� 
8p و B@ید  ا��م  �م در اسK� !�$B ـ�� 
iر�,ار ��ا��د �,رد $@سن  اس^م و "� �� ��G!ا��� ،ا��   . @"ی(�

                                                           
  .١٠ باب ،٢٠ ح ،١٣١ ص ،٢٧ ج ه،عيالش ائلوس. ١



& و %$�غ$!'  

 &�'�$ `ی�Rا

ن در d,ر K)اB �5 دارا�ـی$ـ�ا dّM &B را  B" ا��ـم و ��ـّ�رات ا��ـیـ� ،$ـ"�
یر!�) 
هـ  r از /نیـ5ـ� ه�  Bو در dـ,ر ' (ـم دارد و �&  ��ی$�ا ،&ی[ $�ایا. "ی

"$F)، نK)ا، �) '��ّ�B "$  : اس
 �یز  �,ارد /(� ���� از �
  ���. ا��
 اس
 ,ا(�ید  و �L@,ن �5 �	�د و اس
 ��ّ�' �	��  ,ان و !�8 ،'� �� اوِل  $�ط


�( mزم  ,ان �دارا ���	 (�u از وK، از �u) اس^م �� �DB و ("ارد  در !�ـ8 >ـ�اغ  ـ
ن درونK)نیا ص� *? 7"رت و (*"ه رو$[ اط8 و ��D5، 2 و ��، Aرا �ـ�ام و وا�ـ 
ر�ـ�� و '�ـ �� ��F@ـ ا(Kـن �	�ـ�  ـ,ان و !�ـK .8ـ
�( او !�"ه �� �DB �� ،("ارد 

�FسJ� ه و�Mا�� ��  . اس
 Bا
�7 ا�م �5 $"ه 
یروا و�� �B  
�7 روز در: @"ی	��� 5ـ� B!�� ا("ازه �� M"او(" 

ب �� B"��رس در ،اس
 داده �@"�ن �� �د( درK� ن)/ 
   ١.ده"  �M �Bج �� د7ّ
�رت. ب  

م ���ا یB ,ا( �B@ی 7"رت ،'� �� $�ط [�دّو�L)ر ا5� 
 از را /ن M"او(" �5 اس
                                                           

  .الجھل و العقل كتاب ،٧ ح ،١١ ص ،١ ج  ی،الكاف اصول. ١
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نK)ا �Gاس,M 
ره  [یا در jی�5  �7/ن. اس� �B    : "ی	��
 » mی ًKD) ��� �ّ�' ا

ّ
mإ  '�ـ ��  ـ,ا(x ا(ـ"ازه �ـ� �ـ� را T5 ��ه M"او(" »وس��

�)B  "@5 ه (�8 �ی�" در و"$ 
: @ـ"ی	��  �Bـ $ـ�ط [یـا در�ره �[��K ا�م �5 اس
7
 M"او("
 را K5B ط	�>) �>� ��)/ 
! K5Bـ 7ـ"رت و ��دا$
 او از را M,د ط

  ١.��دا$
 او از را M,د '� �� �@�یا �<� (��د س�A را
   ���غ. ج

ر5 "هیU" ��,غ. �$" �B ��,غ '� �� $�ط [�سّ,�F�B 
 /ن �یسـ در ا(Kـن �5 اس
3ب  ,ّ�� �,رد �B  "@5 �5 "ا�U را GKB<ی$ [یاM ��و  دسG,رات 
یر! و �د�� �7ار Bا

ن��	  �ـ�دد ��ام او �� $"ه B(� /ن از �5 �ا�,ر ار �ب و $,د وا�A او �� Bا�� �ه
م � وL)ا Zید  'یو@B �� ")او"M ل ،K �jـ� و �B@ـ"� �JGـنا در و "یـ�,   �ـّ�ب ��Gـ

(� اس^م [��F [ید . ��دد س���@" و س�ا	�از*)   5ـ� اسـ
 (�ـ,ده ن�ـ� ��,غ ���ا را یBه
e, �a ذ�5 � ادا�� در /نB د,$ :  

 %$�غه��  �/��;

(�)*� ١. �) KUـ� در ��ـ,غ (*ـ(� و ٢اس
 ���7 سل ُ(� $"ن  �م ،د�GM در ��,غ (*

                                                           
  .باب حكمه و مواعظه ،٢٤٦ص تحف العقول،. ١
 یس+ت ول+يمش+ّخص ن  یخ تولّدش+ان ب+ه س+ال قم+ريک+ه ت+ار  یا پس+راني+بنابر آنچه گفته شده دخت+ران . ٢

اس+ت ابت+دا   یک+اف ی، ب+ه قم+ر  یل سال شمس+يتبد  یبرا، استمعلوم   یخ تولّد آنان به سال شمسيتار 
گ+ردد  یشان کام+ل ميکه پانزده سال شمس  یآنان و پسران روز  یکه نُه سال شمس  یدختران روز

ب روز ين ترتيروز از آن کم کنند به ا ١٦٢روز و پسران  ٩٧سپس دختران ، مشخص نموده را
  . شود ین ميآنان مع  یسال قمر ١٥ا ي ٩کامل شدن 

 ١٠ خيت+ار در، اس+ت آم+ده ايدن به ١٣٨٤ ماه مرداد ١٠ خيتار در که  یخانم به عنوان مثال دختر
، دي+نما ک+م خيت+ار ني+ا از روز ٩٧ چنانچ+ه. گ+ردد یم کام+ل  یو  یشمس سال نه، ١٣٩٣ماه  مرداد
 و او  یقم++ر س++ال ٩ ش++دن کام++ل خيت++ار انگري++ب ک++ه دي++آ یم بدس++ت ١٣٩٣ م++اه بھش++تيارد ٦ خيت++ار
  . است فيتکل سنّ  به دنيرس
، ١٣٩٣ م+اه مھ+ر ١٠ خيت+ار در، اس+ت آم+ده اي+دن ب+ه١٣٧٨ م+اه مھ+ر ١٠ خيت+ار در ک+ه  یپسر آقا

 ٣ خيت++ار، دي++نما ک++م خيت++ار ني++ا از روز ١٦٢ چنانچ++ه. گ++ردد یم کام++ل  یو  یشمس++ س++ال پ++انزده
  . اواست  یقمر سال ١٥ شدن کامل خيتار انگريب که ديآ یم بدست ١٣٩٣ ماه بھشتيارد
 یروزھ+ا تع+داد نب+ودن کس+اني و مختل+ف  يیايجغراف  یھا  تيموقع ت وجودعلّ  به است ذکر انيشا



 ٤١/   تكليف و بلوغ 

  : اس
 �یز  �,رد >�ر از �Bی
  . !,رت ��j�$،  m �یز  در در$
 ��,  "نی�رو : اول

 و d,رت در در$
 ��,  "نی�رو : دوم*U A� .  
  . �"ار�� در >� و M,اب در >� ،�B@ /�"ن �ون��: س,م

�ده $"ن  �م: >�رم)U ل  . ���7 س

 از rی ه��^!  ن ،�m �ه*) ���ن $"ن K)او "ن�رس و ا ��  "ّ� �� �' 
 و اس

��( '� �� &ی$�ا �یس dB �5,ر  در ��uJ /ن از jاه�	ـ" $ �دسـG,ره ه�ـ� ا(Lـم ،�
��ن �� BاK)ا Aوا� 
 از ،اسL)/ �5 �GMل >@" د ،رس"  � �' �B� �� �KU از زود � س

د� (*(� ،'� �� ��  *ّ�ف در زن  �ّ"م�/B  یس�i �  ا او���طا F ر  �ـ� ��5ـ
 و M"ا �
�5ل �س,  
  . اس

 ،KUـ�ان در @�یا �(@" و d"ا $"ن در$
 و �8v �یز  و @��س در �, "نی�رو  .٢ �*(�)
�)*) ��
�( ،$"ن �K .  

                                                                                                                                
 در اطي+احت، روز دو ح+دّ  ت+ا ني+بن+ابر ا دارد خط+ا روز دو اي+ ک، ي+ن محاس+بهي+ا گاه، سال  یھا  ماه 

 یم++ورد د ھ++ري++با، ن باش++دي++تر از ا قي++آنک++ه محاس+به دق  یب++را و گ++ردد تي++رعا ن محاس++بهي++ا م+ورد
 . جداگانه حساب شود



$.'/  

ن $?ص .٣ �*(�)��K� دش "ی��G!ـ,ل �ـ� اdرو از [یـد  ا�ه �ـ /B و 
M $ـ@
"$ و �F)ل در "ی,dید  ا] �� �" رت �� ،"ی(�F!  و ،<�ید�ـ �)B  ـ� (ـ" ,اGD�   ـK5B  5ـ�

�j �� اd,ل د  �� $?ص >@(B �yو� F7 "@5,ل ،��GD او �5 �8د� [یا ��  @�را  [ اس
ی!
�ـه �رو از ه�>@ـ" - "یـ(� ا�Zـر را /(�ـ و �$ـ" ���Gـ" اسـ^م   �ـ2 �� "ی!� /B و 


M@$ "$F) - ن $?ص /ن��K� و ]��� 
 او �ـ� �ـنیا و اسـ^م ا��ـم   ه�ـ� و اس
ر�� �B  $د, .  

�e 8pور ��Q در - [ید  ا��م در اّ� وK�� �37 وB  ید] -  ��GLـ" یـ ،$?ص "ی�
"$ راه از یـ و 5@ـ" "�ـ �� ��GLـ" از یـ ،/ورد �"س
 �8د� �رو از را ا��م �G,ا(" �5 �

Gط�ا�م را M,د '� �� 5@" [��ی �5 "ی(� !�M 8,د ��DوZ �� �ط,ر L)داده ا 
. اس
 ً̂  �ـ�ام @ـ"ی�,   �Bـ <ـ�ید  !ـّ"ه و دا(@ـ"  �Bـ �ـ�ام را B!�� [ی��GL" از �ا  !ّ"ه ا�� ��

)�
K، /م را !�8 نL)ا�� و ("ه" ا ��!B را h��B Aو وا� h��B AJGK� �B  "@)دا، 
( TU. /ورد � �� را /نK5B �5 "�GL� )�"@GK و �� Gط�ا� jه �)B  "@)5@@ـ" !�ـ8  ,ا، 

Aوا� 
  . @"ی(� "� �� ��GL" از اس
 ���GLـ" از و اسـ
 ��GL" دسG,ر �� �5دن !�8 ���@ �� ا��م در "� �� .٤ �*(�)

�� ،��د �5 �5د "� �� "ی��، 87$" ز("ه و !دل ،زاده  �^ل ،Bا�� دوازده ���$ ،!� .  



 ٤٣/   تقليد 

� 	�د dB �5,ر  در وp� در �"ا(" ��B ط,ر ا��K�B ی�5 ��اU x�� xB /ی"، "�GLی�] � 
jف ه^GMا  ,G	� ")رد ه�>@" دار,� ^GـMـ� فاu) زم ("ا(ـ" راm 
 "�ـ �� ���GLـ" از اسـ

  "@5 �5 j�!أ "$[ �ـ� � 'یوZـ و M"ا ��j "ن�	�� در و �,ده *���G ���� از !���B x@ی ،�
م از $�ع و !�j�� 8 �� ،$"ه�  $"  ,ا( � M,د ز�ن ���GL"ه� .  

دل .٥ �*(�)! K5B 
5رهـ 5ـ� اسBاو �ـ� 5ـ� را ی Aوا�ـ 
 و /ورد �ـ �ـ� اسـ
5رهBام او �� �5 را ی�� 
 O ـ�  را Bوا�B، F$�! !�ر �"ون K5B �5 و O "@5 �  اس
دل ،$,د �� �A را ��Bا� ی�5ده ! )�
K 7 ،ا�� [یا در و�	B ��] ه@� vdو �ه� F5ه�ـ� 

)�
K و 
�ن ���ا راه >@" از !"اK)ا 
�S �B د,$: 

'�ن. اK)د ا,M ی��]  �u) د �,رد�	 
�دل �ـ,دن و /(�ـ� �ـ� !ـیـ �$ـ" دا$���G !"ا� 
ن �اط�@�G$اط�یو ا دا ]�"$ن از راه ���,ل �8d $"ه �@ .  

دل (�D دو. ب! �� 
�  . ده@" $�دت 	�د !"ا
ه� �K[ ،	�د. جZ �G$دا "$ه� در �5 ��@ [یا �� �Z ص?$ �,MB "$ �GDـر در و �

ر وG	و �5دار و ر x� اهـ8 از ا�� �5 [یا ��8 ،(*,د �*ه"ه M !�$B^ف 5ر ا!�
 8ّJ� ی Kنیه�ی < )K5B �5  را او MBـ,� ،�}�سـ@" را او �ـل ،دار(" ��$�ت او �
"g 2ی  'ی ��  اس
 ذ�5 نی$. jی("ار  س�اغ او از M !�$B^ف � @"ی�<,  و @"ی(�


�ت �ه  راه و !"اFSدر /ن ا x?� $" B' �ی[  �� �ه� ا��م �?G�' �ه� .  
(�)*� ٦. "�GL� د �,دن�	و  )� �
  ,ان  �B راه س� از را ��GL" �,دِن  !�jاM@$ :  

ن M,د /(��: اّولK)اه8 از /(�� ��8 ،5@" [��ی ا j�! "ـ$ را أ!�ـj و ��GLـ" �G,ا(ـ" و �
س"@*� .  

��D)  jِ دو /(��: دومدل !! �5 �B  "@)ا,  "�GL� و j�!ده@" ص� *? را أ، "�GL� دن,� 
��D)  jِ دو /(�� $�ط �� ،5@@" 2ی g" را K5B �,دن !�jا ی <�ید  !دل !� �GD� ن)/ 


D�?� د ���� @"ی(@��Gی ا� اّطـ^ع و FMـ�ه اهـ8 از (r �Dی ��GD �� �د	 
�!��ا 
د �,رد �5�G!ن اK)ا "$� )�� 
�S �B  د,$ .  
رت و �FMه �,د(*ـن � ��B �5وه $�دت ،�FMه اه8  �رض d,رت در و��� �Gـ*

ل ا�5 ا �ط,ر ،�$" F7 �B,ل �,رد ،اس�Gدت ای�2 � واi7  ،[ ��وه �FMهی@�� $��3�
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"$
 �� ��وه د  ،�FK)ل 7, ی�G<� ا�� � �و ا  "$ل 7, ی��G[ ا��د  �د  ,$ �!" یـ � �
�ر /ن دو ��وه ا س�5AF در ا�G"ا ��  Bو دو دGD� رضد $"هی �L،  ط�فی�� r  ـ�G	ر

ر ��وه د GD� یو /ن ��وهی<� در ��� �K،  �  ون"� ب /ید !�	ًK� �� "ی" .  
ن /(��: س,مK)راه از ا  د �� ���,ل �ه�Gی ا� ��ـ8 ،5@ـ" "ا�ـU @ـن�اط� �	�د 
�أ!�� 

ن ��GD از و ده@" ص� *? را أ!�j و ��GL"  ,ا(@"  ! �5 �B�j اه8 از �ا  !ّ"ه /(��)/ 
ن�اط�@ Uا�" �B  د,$، "�GL� ی �,دن j�!دن أ,� K5B را "g 5@@" 2ی .  
 (*ـ" �ی�U ا��ن أ!��GL� j" [�� � ���ا ه راه[ یا از rی ��ه ا�� اس
 ذ�5 نی$

'�ّ�� �� در e,  ���JB �5 "ی��K� )ت �,رد در) ١٢,	 i��� �� ن�ـ� "�ـ $ـ" M,اهـ" 
8�!   . "ی(�

e, �a 8p در �r "�GLی �u)B �5ا  .٧ �*(�)K���ـ� طـ,ر  5@ـ" �Bـ ذx �5یM,  ا
�ط�ـا�G .ب �	Gـ,  .ا�ـ�: �$ـ" �Bـ dـ,رت سـ� �ـ� Bا�� Aیـ وا�ـ Gط�ـا�  mزم 

ط�ا�G .ج  AJGK� . 

را F!B "@)� »Aوا� 
�ی� ،س
ا ��ام ،اس 
�ی�ـ ،اس )�
 ،اسـ
 [یـا �7ـ, ا ،Kـ
ه� ،اس
 [یا ��ZاZ یا] 

�( "��� ،اس
 [یا �7با ،اسK«  ,G	� ب,KJ� �B 5ـ� $,د 

"�ّ�� �� 2F8 /ن ط�! �B  �� در !�jا ��GL" ا�� و "ی(��K�  ا�  ,G	� "ده، " ���� �)B  ")ا,  
�� /ن در�K� ـ,ا �ـ�G	� "ـ�GL�  ـ و 5@ـ" !�ـ8 <ـ�یدe, �a 8 در) ج و ب( �ـ,ردp �Kـ

  . /�" M,اه") ٩ و ٨(
 و ("هـ" �	Gـ,  �ا  �Kـ��� در) " 	ـ�د�ـ���ـi  ��( أ!��GL� j" ا�� .٨ �*(�)��Dیـ�" 

Gط�ا�" ،$,د !�8 ط,ر 	^ن �5 اس
 /ن  ی ���� ط�ا�G [یا �� "ی� �5 Gط�ا� Aی وا� 
ط��Gا  mم دارد��ی در ای و 5@" !�8 زم (�K� ] ـ,ا �ـ�G	� "ـ�GL�  ـ�ید>�، 
یـر! �ـ 

j�!ا� j�!�	١، 8�! ل !@,ان ��. "ی(��� :  

                                                           
 رتب+ه ب+ا ھ+م ك+ه دي+نما انتخ+اب مراجع+ه  یب+را را  یمجتھ+د دي+با مكلّ+ف  یعني فا]علم ا]علم تيرعا. ١

 ك+ه  یمجتھ+د ب+ه، نش+د اف+تي  یمساو مجتھد كه  یصورت در و باشد  یعلم نظر از فرد ديتقل مرجع
 و ك+رده مراجع+ه اس+ت ب+اIتر تھ+دانمج ريس+ا از و تر نييپا خودش ديتقل مرجع از  یعلم نظر از
  ). شود یاصطYحاً به او مجتھد فاIعلم گفته م( دينما ديتقل او از



 ٤٥/   تقليد 

'� ا��. ا��D� j�!ا "�GLی�" :Gط�ا� و اّول ر�5ـ
 در (�ـز��ار 5ـ� اس
 وا�A /ن 
" ،�?,ا(" س,ره rی ��" از ��" (�ز دوم ی ����  �ـ� یـ و 5@" !�8 ط�Gا� [یا �� "ی�
 ،�<�ید  � "�GL�	G,ا� 
یر! j�!ا� j�!�	، 8�!  <ـ�ید  ��GLـ" ا�ـ�UـT . "ی(�

5	 را ��" M,ا("ن 	�&B ")ـ�د ،�"ا	ـ �B  "یـا در  ,ا(ـ] �� و (�ـ,ده "�ـ �� او از �Kـ�
  . O "@5 �  را س,ره M,ا("ن

 ��GL" ا��. ب��D� j�!یا" :��@� Gا��Aط وا� $��B �5 د�	 �B "اهـ,M ـ /ن �ـ� �j�ّ 
ر و ��د 5@"FQ� �G$دا "$� �5 �� 
". �FKy" دس ی ����  !�ـ8 ط�ـا�G [یا �� "ی�
ر B �5س@< �� �j�ّ  از و 5@"FQ ه ("ارد�U��  �ـ ،�<ـ�ید  ��GLـ" �	Gـ,ا �ـ� یـ "یـ(�

یر! j�!ا� j�!�	، 8�! ر ��j  <�ید  ��GL" ا�� TU. "ی(�FQ ون"� P@را �� س 

Jd�a د ("�"ا�	 �B  ")یا در  ,ا] ���K� او از �ـ� و (�ـ,ده "� �� P@و �ـ�د �ـ"ون سـ 
رFQ  � ّ�j   . "ی(�

رت [�و ه�F! ط,ر �� �8J  �8�ّ اس
یا« ��8 یBه�K� ]، ی
 یـ ، �Jـ8 ا$ـ�ل اسـ
�ی ای ،[ !�8 ا$�ل داردیاM 8�! ]B ) ل
�از ا$�K« )ـ�Gا� jـ�� �ط وا�ـA را �ـ

  . دارد
ل !@,ان ����، �y)@< "�GL� j�!ـ,�� ا��: "ی�<,  أ� x�� از G�5ـ� ���ـ �ـ� را �@ـ

 ا�ره !�" �e[ در و "ده ا�ره ١ا���8 أ��ت� ���GK� ط�$  را F�B�vـ �و �5 "ی(�
ً � �� و دارد ر� $��F ،�7ض [یا ،�"ه" �,�� �� �7ض !@,ان ��D  8ّJ� ل در ،اسـ
 ا$ـ�
ل [یا�، " ����  @�ـ�یا ی و "ی(�  �O را ,ه�[ $یا �� �@�ل �دن5 ا�ره ی دادن ا�ره "ی�

 ،�<�ید  � "�GL�	G,ا ��� �!�! j�jا�  
یر!	، 8�! �!��GL� j" ا�� TU. "ی(�	، 
 !�ـ8 �ـ�5,ر ,ه�$ ط2F  ,ا("  �B �و ،("ا(" ر� را /ن و داده ا�زه را ,ه�$ [یا �� ا�ره

  . "ی(�
�� در /(�� از ��" أ!��GL� j" ا�� .٩ �*(�)�K�  ا�  ,G	� ن �,رد در ، داده �Kـ��� ه�

Gط�ا� "@5  ً̂ �� ��Dـ�ف« :"ی�Z TـL) یـ 5ـ� راr ـ�F �� ی�*ـ,  5ُـ� /ب در"@  UOـ
                                                           

باش+د ک+ه ممک+ن اس+ت از مق+دار  اجرت المثل، اجرت متعارف و معمول يک چيز يا يک کار، می. ١
  . شود کمتر يا بيشتر و يا مساوی با آن باشد اجرتی که در قرارداد اجاره معيّن می
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�B  ه�>@" $,د Gط�ا�/ن  �ـ� !�ـ8  ,ا(ـ"  �Bـ او ��ّ�ـ"ِ  .»@"ی�*ـ,  �� �F س� �5 اس
 /ن 
Gط�ا�ط�ـا�G را ط�ا�G (,ع [یا و "ی(� O �  را  AJGـK� ـ�B  "ـ@� اسـ
 [�ه�y@ـ. (

j�� ر  در,dB �5 ا"Gا� Gط�ا��� �,رد در �K� ا�ـ" $"ه ذ�5 $ �	Gـ,ا /ن از ��ـ" و �
L�"�G ن �,رد در�� ه��K� ��ً̂  "ی �� ��Dی�": »Gط�ا� و سـ,م ر�5ـ
 در 5ـ� اس
 /ن 

ز >�رم�)، FK ت�J س� را أر��� �F ��  ,>ی ه�>@" "ی�r رت� KـD� FـGِ[  �ـJ أر��ـ� 
	5B 
   ١.»اس

(�)*� ١٠. 
8p در ��GL" دسG,ر و (�u /وردن �"سK� !�$B )اه,M  ,G	� "ـ$یـ � 
Gط�ا� Aی وا� Gط�ا� AJGK� (ر  : دارد راه >�

 (�ـ8 را ��GLـ" �	Gـ,ا �5 !دل (�D دو از "ن�$@ :دوم. �M "�GL,د از "ن�$@ :اّول
ن K5B �5 از "ن�$@ :��م 5@@"K)ا �� �GD� ن�اط� او��رم. دارد @ـ��� در "نیـد  : رسـ

"�GL� یء GDGاس FG5B ر  در,dB �5 نK)ا �� GدرسB ن/ ��ء ی رسGDGن�اط� اس@ �G$دا 
"$� .  

(�)*� ١١. ن  K)ا �5 (�@" [��ی ا,G	� "�GL� ه !,ض"$ 
/(yـ�  �ـ�  ,ا(ـ"  �B ،اس
�� او (,$�G $"ه !�8 (�ل ده"  �5	G,ایدر رس�G" و ا�� ا��او !,ض $"ه ،  ,LGK�


�mزم (K .  
ن  �5���GL" ا�� .١٢ �*(�)K)او زا ا �� �" �B  "@5 د( از� 	,ت از ��" ��j ،��ود 

 ��ّ�' و �$" ز("ه ��GL" از أ!��GL� j" /ن ا�� [ی�@��ا. اس
 �,د(x ز("ه ��j ،او
�p� در �"ا(" ��B ط,ر ا��K�B ی�5 ��اU x�� xB /ـ" دو /ن ،"ی�GL�  اMـG^ف هـj �ـ

 ,G	� ")ف �,رد ه�>@" دار^GMا �u) ا(" را")، (yـ� و ��(ـ" �Bـ7 او "�ـ �� �ـ� "یـ�@< 
"�GL� ز("ه j�!از أ "�GL� ,ت	ه "$ "$�،  ا�ـ� و 5@ـ" ر�ـ,ع ز(ـ"ه "��GLـ �ـ� "یـ�

ن�� در �GBأ!�� $" ���,م /(�F) ی � jو هK�� "@$�، TU �y) �Bی  � �,دن � ورع >@
 از�)/ 
�S یا �� ،$,د] ط و دادن �	Gـ,  در 5ـ� �ا�,ر در  �5 ��@F@Gاسـ xدار(ـ" (�ـ، 
���G* Gط�ا�$" ��Bرس و �J �2 اه8 و 5@" �   � �,دن  ورع� ا�� و 5@" "� �� او از "ی�

                                                           
 یم+وارد  یش+ده اس+ت در تم+ام  یسع، اطيص موارد احتيتشخ آسان شدن ی ن رساله برايالبتّه در ا. ١

 . ذکر شود »اطياحت« بعد از کلمه، »مستحب« عبارت، باشد  یمستحب م، اطيکه احت 



 ٤٧/   تقليد 

jه 
�S د,*) ?� ّ�� 
 �ـ,ارد در �<ـ� ،"یـ(� �2ـ F3 5"ام ه� �	G,ا � را M,د !�8 اس
j�! �ی B١ا�� 
Lّ� ��� �5 '� �� �� B٢ا��@� Gط�ا� Aوا�، '�ّ�� 
یـر! "یـ� 

��Gـ�م و  ،�Kـ��� [یـا �ا�Gـ"ا در "�ـ �� از �@uـ,ر اس
 ذ�5 نی$. "ی�@� ار  �	G,  دو ه�
 �5دن !�8 و اس
 �و ز("ه �,دن ز�ن در ��ّ�[ � "�GL�	G,ا از ��و��G� �� Uّ�" $"ن


�( mزم ��ا� �2�ّJ $"ن  ���" او دسG,ر ��K .  
,G�B 7	�GL�  ّ" "� �� �� ز("ه ��GL" ا�زه �"ون 	�د ا�� .١٣ �*(�)�B ")�� ) @ـ"�

K5B 
 �ـ� ��ـء �Kـ��� در اس
 �,Zّ' �	�د [�>@ و �B "@5 !�8 "� �� �"ون �5 اس
�� �" i��� ,ت	ه "$ �� "�GL� ز("ه i�  . "ی(� "� �� او از و �5ده ��ا��� &یا�*�ا �

 �ـه هـ� [ی�@ـ��ا. اسـ
 d�aـJ او "�ـ �� ،5@ـ" "� �� ��ّ �� 5O,د  ا�� .١٤ �*(�)
"�GL�� �5  5,دO 8F7 از xQ,�� او از �ود�از د( �5ده "� ��� ، j��  5ـ,دO، jـ�� 

�� ا	�اد� 
�� در �5 اس�K�  )١٢ ("$ �5دن در �<� ،ذ,� Aوا� Gط�ا� در 7ـ,ل دو [��ـ 
� !�j �,اردی Bا�� 
Lّ� �
�( وا�A ،��,غ س[ از 8F7 او �� ط�ا�B �5 Gا��K .  

p� اس
 mزم ��ّ�' �� .١٥ �*(�)K�B ل �5 را�Gا� �B  "ده �� 
دیـ !ّ�ـ ]G	ـ�>) 
�)/ Fوا�B  �5ده O�  ا�یرا�� B "م دهL)دی ،را ا  . �د��< 

ن ���ا ا�� .١٦ �*(�)K)ا ���K�  ا� U�x /�5 "ی j�� را /ن �)B  ")زم ،داm 
ط�ـا�G اس 

                                                           
 دان+د یم و دارد في+تکل اص+ل ب+ه نيق+ي مکلّ+ف ک+ه اس+ت یم+وارد نج+ايا در یاجم+ال علم از منظور. ١

. س+تين معل+وم شي+ا بر، است کدام مشخص طور به فيتکل آن که نيا اّما شده اجبو او بر یعمل
 کام+ل نم+از یگ+ريد مجتھد و شکسته نمازی، مجتھد، سفر موارد از یبعض در ديکن فرض: مثال
. کام+ل اي+ اس+ت شکس+ته دان+د ینم اّم+ا بخوان+د ینم+از دي+با دان+د یم ف+رد نجايا در، داند یم واجب را
 در م+ثYً باش+د  م+ین ین+يق، يفي+تکل اص+ل یگ+اھ اّم+ا. باش+د یم یاجمال علم موارد ازای  همسأل نيچن
 را خم++س م++ورد ھم+ان در گ++ريد مجتھ++د و دان+د یم واج++ب را خم++س یمجتھ+د، خ++اص م++ورد کي+

  . باشد ینم یاجمال علم موارد از مورد نيا. داند ینم واجب
 و س+تين Iزم اطي+احت ھا آن زا یبعض ودر بوده متفاوت یاجمال علم موارد حکم است ذکر انيشا
 یتخّصص++ یفقھ++ کت++ب ب++ه اس++ت Iزم، اطي++احت ل++زوم ع++دم اي++ ل++زوم قي++دق م++وارد از اّط++Yع یب++را

  . شود سؤال علم اھل از اي و شده مراجعه
 اص++ل ب+ه نيق++، خ+ود، يمکلّ++ف نج+ايا در ک++ه تف+اوت ني++ا ب+ا اس++ت یاجم+ال عل++م مانن+د یاجم++ال حّج+ت. ٢

 - اس+ت Iزم او ب+ر ليدل آن از یرويپ که) خود نيقي از ريغ( یگريد ليدل به بلکه، ندارد فيتکل
 یک+ه در قس+مت عل+م اجم+ال یحاتيھم+ان توض+ب+ا  -ی فيتکل که شده ثابت او بر - مجتھد یفتوا مثل

  . دارد وجود او یبرا - ذکر شد
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 /ن در أ!�ـ j�	Gـ,ا �� Bدس�Gس >@(B �yو�. "ی(� "� �� $" ذ3B �5 �5ی$�ا � @��یا ی ،5@"
���K� �G$ا") "$�، �ی� 
 ،اس�   . "ی(� "� �� أ!�Q�� j از ١	�!�j jا�!� 
یر!

 /ن �	Gـ,ا >@(�y ،"ی�<,  �<�ید  $?ص �� را �� "�GL�	G,ا K5B ا�� .١٧ �*(�)
"�GL� زم ،$,د !,ضm )�
K �� او �FM "ا �5 ده,G	� ـ" /ن�GL� ـ"ه !ـ,ض$ 
 اسـ

�ه �، "��D�	GD�  ,G[ از ��" ا�� BوFG$ـ� و �5ده اGD� او Aـ /ن �,�ـ�B  ن 5ـ� $ـ,د/ 
�� "ی� ،5@" !�8 اش  ��D !�$BوM Z^ف �� $?ص@� Gط�ا�ه ،mزم FG$رت در را ا,d 

  . 5@" ��ط�ف ا��ن
م "� �� �"ون را M,د ا!�ل �Bّ"  ��ّ�' ا�� .١٨ �*(�)L)س� ،ده" ا 
�او  ���ا �

  : $,د �B 	�ض
3�2 او ا!�ل ا��. ١ � � i7ی وام �� "�GL�	G,ا L)5ـ� $ـ"ه ا jـ ا5@ـ,ن هـ�B  "ا(ـ,  

i��� �� �" او �"$ ��$�G ا!�ل d,رت [یا در ،"ی(� "� �� او از �D دارد�وZ �و و 
  . اس
 Jd�a او

3�2 او ا!�ل ا��. ٢� � i7ی وا) ذ5ـ� $ـ" 5١ـ� در K7ـ�
 ( �[ ��GLـ"�>@ـ �	Gـ,ا 
"$F)، ر  : دارد d,رت >�

'�ط8 /ن !�d 8,رت [یا در ،�$" /ن �(@" و ار5ن ��
 از !�8 ا$�ل. ا� 
. اس
ز��ار �@�یا ��8�) F� ـ�ام �ة��mیـ ا 5ـ� ی�Bـ در یـ �$ـ" (ـ"اده ا(Lـم را ر5ـ,ع 
Zو��D ز اشدهیا (�GK را /ن �,ده �GK*) ��  را (�ز ی �$" /ورده �� ,eی و 8KQ ی 

 �j�ّ 8ط$" M,ا("ه �� .  
$ـ" /ن �(@" و ار5ن ��
 از !�8 ا$�ل. بF) ـ�د و	هـ8 در  �B@ـی7dـ� �$ـ"  �

ه ���د�ی ,5 ���K�B ر d�aـJ /ن !�d 8,رت [یا در ،�$" (��ده �و س�8 ا(<

 را (�زش  *ّ�" ی سL"ه ذ�5 ی ر5,ع ذ�5 ی س,ره و ��" (�ز��ار @��یا ��8. اس
&�Q ا("ه,M "$ه ه /ن ���� دی در و � ,5B ر س�8 و ("ا(GK[ در و (��ده �ا(<

$" ���gّ /نF) .یی دس
 ،سL"ه �ل در (�ز��ار  
�رگ ا(<*�  [�ز�ـ �رو را Uـ

                                                           
  . ذکر شد ٨ح مسأله ياIعلم فاIعلم در توض  ایمعن. ١



 ٤٩/   تقليد 

�)B �G$در و ��ا ]GK)ایو  ("ا ]G	�>) د��ی�K� ] �gّ�� "$F) .  
$" /ن �(@" و ار5ن ��
 از !�8 ا$�ل. جF) �ه8 	�د Bو� �gّ�� "ـ$در  �B@ـی( �

�� و ("ا(GK[ /ن 5, ه ���د�ی�K�B 
!�ـ8  �$ـ" ��,ارد از هj �,رد و) �5ده اس
ِه �ه8 FG$ا"$ط8 $"ن /ن �� �!� �gّ��، رت [یا در,d 8طـ8 /ن !�ـ� 
 اسـ

ل�� "@)� 
 �ه�K7 )ب(، 
FK) �� ار� 5B, ـه �Kـ��� ���ـ� دیـ در 5ـ� �(�ز�
  . اس
 ���gّ و �5ده

$" /ن �(@" و ار5ن ��
 از !�8 ا$�ل. دF) ـ� �ـ,رد و �$ـ" ��gّـ� �هـ8 	ـ�د Bو
�5 �$" ��,ارد از هj ا$�ل G�B )ا") ���K� ]GK روو از �"ون !ـ�ر�ـ g� � jهـ �

ط8 $"ن !�8 (�� �!�B رت [یا در ،$,د,d 8�! ن/ Jd�a 
[ �>@ـ ه�>@" اس
د (<�	G[ی د��8 �� �	�د ���K� ) ز��,رد  ,Mیx ره�@� �B "$ ،��ـل !@ـ,ان �ـ�. �
 ��@ـ" را !gـ� و �Zـ� (�ـز سـ,ره و ��ـ" ،�Kـ��� ("ا(KـM ]Gـط� �ـ� B �5ز( ی ��د

�B  ,Mی ا("ه
 �� �5 ���د �ّ! ]GK)ا") ���K�، "ز سـ,ره و ��ـ را !*ـ و �vـ�ب (�ـ
�GKه/ �B ا("ه,M یت� FK �5 �	�د J أر���  ("ا(KـK� ]Gـ��� !ّ�ـ
 �ـ� را xی(�زه

"@�� �B ا("ه,M، زد�یـ در 	ـ�د ه�>@ـ" اسـ
 d�aـM J,ا(ـ"ه 5ـ� �(���� �� �Kـ�
ه ,5B و �5ده �gّ�� "$� .  

دشی @��یا ��8 ("ا(" را ��$�G ا!�ل 
�5�D 	�د ا��. ٣ �)B /,غ 8یاوا در "ی�زش ��) 
 Bو�ـ ،(ـ� یـ ��	�a �B �Gط,ر Jd �� را اش روزه ی ،(� ی M,ا("ه Jd�a �B ,ه�$ �� را

ل�Gل ا�,��� �B "ل �5 ده [یـا در ،�$ـ" /ورده �ـ �ـ� d�aـJ طـ,ر �ـ� را /ن ا!�
ب ��Jd �و ��$�G ا!�ل ��( ،d,رتK� �� aB /ی" � در 5ـ� �ـ,ارد h��Bـ در �

بG5 »ج�@� J�g�     . اس
 $"ه ذ�5 »[�ا
(�)*� ١٩. Kر��  از �FّJGK�B �5 یا در] �� �AJGK �,دن $"ه ذ�5 رس�)/ �� Uی� 

م �ا 7!"ه) �� »a�K  در ���ـ
 �ـ (ـ�د در 7!"ه [یا >,ن و �$" �B »ُسَ@[ ادّS ـ"ه*) 
 ��م دهـ"ه  �5 ��ّ�' �?,اه" /ن B[ در d,ر یا�@L)را ا، 
 "�ـا� �ـ� ور�ـًء  mزم اسـ

 /ورد ،�$" �3�,ب /(��L� و j�� در Kر����( ���وهت از � @<�] 
 را /(�ـ و اسـ
$" �3�,ب /(�� "�ا� �� ور�ًء �  � O   . "ی(�



�
  اح!�م %8

  ه�  ا��اع ,ب
ی/ب  .٢٠ �*(�)  
ف ی�3�2 اسh� .فh� ِب/، �/B < 5ـ� /ن را از 
��ـاسـ� 

ل ��8 /ب �("��<� �U ی ،ه@"وا(� و < ���� �/ 8�� "$ 8�ِ و  ��5 �� 7"ر �B?�,ط ��
Uـ@� /ِب �3�2 اسـ
 و /ن  ،@�یا ��و Q @"ی�� /ن /ب (<,  <�ی�(@" /ن �?�,ط $,د �5 د 

$" �B (,ع� :  

c$67 ا��اع ,ب  

  ,ب ُ>�. ١

 ١و $x و�A ��ّ�ـ�ZB Aف /ن س �jLاس
 ��B  �5"ار /� ،/ب �5ُ .٢١ �*(�)
 ��  �5 "$ً ی�F  دل��٣٨٤ ���G 
 ط,ل،r از ه� ی �@�� ای[ �Z	B �5 �"ا87 ا("ازه .اس

ع /ن،D ض و ار�!  ًF٦٨٤٨/٧٢ ��ی B� �5،
٢.�$" س(�G��G اس   
                                                           

  .متر استيسانت ٢٢باً يھر وجب متعارف تقر. ١
روشن است که اگر مثYً طول ظ+رف، کمت+ر از ان+دازه ذک+ر ش+ده باش+د، اّم+ا از ط+رف ع+رض ي+ا . ٢

طور اگ+ر  ھمين. باشد ارتفاع، مقدار کمِی طول، جبران شود، باز ھم حجم ظرف به اندازه کر می
عرض يا ارتفاع، کم باشد و از طرف يا اطراف ديگر جبران شود و نيز ممک+ن اس+ت ظ+رف ب+ه 

  .باشد ورت کروی يا اشکال ھندسی ديگر باشد که در ھرحال، مYک، مجموع حجم ظرف میص



 ٥١/   احكام آبها 

(@"  [�ا�� ! .٢٢ �*(�)� TL)ن  ادرار,M یو <��(@ـ"  �� 
L) �5ـT $ـ"ه اسـ
سF�یـ�ـ,  ،>@(yـ� /ن /ب ،�� /ب �5 ��س" ،  Pیـر(ـسـ
 را �< L) ه�(LـT  ،�د�ـ�ـ

�B  د,$ v  و ا����� �) TL) "@�)B  د,$ .  
یا�� �,  .٢٣ �*(�)  P)یرسـ
��� 5ُ�Qـ� �ـ� وسـ /ب   �ـ�ه L)� v ـ���  TـL) "5@ـ

�)B  ل. $,داز Mـ,ن  �ا  �5 �� �37ه ��$ ���"ار ،دا8M �,ض /ب �5 ا�� ،�� !@,ان ��
ی�, ( ر(P ��دد ���$ B$,د و /ب �,ض ا("�G? 5یر  ،(TL $"ه  P)یر ��ط�j $ـ 

Uا�" )ف �,دن  Bو� "ی�h� "� ��"(� ،/ن /ب) (�س TL)B  ـ8  $,دMن را دا,M ا�� اّ�
  . $,د  B/ب (TL � ،زرد ر(P ��دد ،و ر(P /ن �� واسM �3,ن �("ی�,ض /ب �5 �� 

(@" M,ن [�ا�� ! .٢٤ �*(�)� TL)، �/ ��B � �5��Gسـ" و �ـ,  *ـ�� 
یـاز 5ُـ� اسـ 
 P)یر G�K7 ه��B v  ار ،ده" ���از /ن را"�� �y)@<� v  ـ� از 5ـ�  ���ـ5ـ�G�5 ـ�ده�)

� TL) م /ب�  "$�B  یو ا�� �� ا("ازه �5  $,د ���G* "$یـ5ـ� �ـ,  �	�& ��ـ"ار ،� 
 P)یر v  ه /ن����� 
  . �5ده (TL اس

(�)*� ٢٥. "$� �5 �� 8gGّ� ّ,اره ا��	ب /، U را TL) ب/O �B  "@5، �ا�� ��"  Bو
�دی/ب (TL ��  �از �37ه �37ه $"ن رو، U ن را/O �)B  "ـ�<ـ� /(�ـ� > 5@ـ�� �رو �

 /ب /ن 8F7 از �37ه �37ه $"ن � /ب (8gGّ� TL $,د و mزم اس
 5ـ�  �("�	ّ,اره �< 
  . /ب 	ّ,اره � /ب (TL �?�,ط ��دد

�5 از /ن  B/� ،@"ی8gGّ� �5 �� �5 اس
 �*,  ���$ �ی(TL را ز  ��ا�� > .٢٦ �*(�)
<�� �B   دیر�8 �� �5 �$" و �,  gGّ� �y)ی>@  P)یر�ه �   
سL) �G	�>) "$ [�!ـ و �

"$F) در /ن jه 
سL)، UO 
  . اس
$ـ" ��ـ���F@ـ"د و  �یاز /ب �5  �ا�� ��"ار .٢٧ �*(�)F) ـ�  ،/ن �ـ� 7ـ"ر 5ـ�y)@<

� TL) "ن ��س/ �� 
سL)B  یو ه� ��"ار از  $,د� 
[ �ه�y@. هj /ب $,د (TL اس
$" و رو�ا�� /ب 7�� TL) 8� �7 ن /ب/�U 8O  ع /بی��,�L�   ")�  8 �ـ� �ـ7� �هـ

 ،ا("ازه /ب �5 ��ددUO �)B د,$ .  
(�)*� ٢٨. ��,�ن �@ه �ه  /ب �GMم و ه  و س��  �� /ب و ه,� *5B ��$�  5ـ� از

$�8gGّ� �5 �ـ� /ن اسـ
 �ـ� 7ـ"ر 5ـ� �$ـ"  �F@�B   !^وها�� ��  �دیر   �B ه  و دوش �ه



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥٢

ب �/ب �ر Bرا دارد و� ��j /ب �5K� �� B�) /ی" .  
(�)*� ٢٩. 	�Z ه�� 5*یرا ز  Bه��,�5ـ�  B/�ـ ،�F@� �� 8gGّـi 5ـ� �<�ار(ـ" �B /ب 

G7و   
�ـ� 5*ـ Bدرون �Zف اس,�اسـ
 ��ـj /ب 5ـ� را دارد  5Bـ� �gGّـ8 �ـ� /ب 
@yب $ [�ه�/��� 
  . ��j �5 را دارد ،8gGّ� �5 �� �5 اس

(�)*� ٣٠. �ye,� م   /ب$" �5 از �G�5 ا�� ���، �y)@< ��  �Mی   @�ی5ـ�  �F@�Bـ 
�e �� x�/���  �� ـ" و /ب �,ض$� 8gGّ� 
یـ�ـ,  ،�^7ـت (LـT �ـا("ازه �5 اس 

 P)یر v  ه /ن����� "@�)، �) TL)B  م /ب �5 را دارد $,د  . و ا��
(�)*� ٣١. �/B ن $ ،�5 �� ا("ازه �5 �,دهK)ا�� اr  ـ� $ـ"هG�5 �5 یـ5@" از ،(ـ� 


 �B@ی. ��8 /ب �5 اسU را 
سL)O �B  "@5 GسـL) ـ�y)هـj �ـ� /ن ��سـ"  Bو >@
�) TL)B  و /� $,دB $ نK)از �5 �,ده و ا �G�5 �5r  یـدارد �� ��"ار �5 $ـ"ه ،(ـ� 

  . ��j /ب �G�5 از �5 را دارد

  �5O �5 �,دن /ن �*�,  B/ب �3�� .٣٢ �*(�)�/ن هـj ���ـ,م  F7B�ـاس
 و �


 �5 �5 �,ده �(Kی�7 �8، Gا� ��@��Aط وا�  . 8 را دارد���j /ب 7� ،
(�)*� ٣٣. � 
�S �5 �,دن /ب �� دو راهB ن : لاّو : $ـ,دیـ [��ـی/(�ـ� Mـ,د ا(Kـ 

د  ی	�د !دل  rی/(�� دو ��د !دل �FM ده@" و اّ� ا�� : دوم. 5@" @ن�اط��G!رد ا,�
ی K5B GMر��5 �5 در ا�@ـ��  ،(*ـ,د @ن�اط��!�  �FM و� >@(�y ،او اس
 �FM ده" 

Gا���) 
�S �5 �,دن /ب را Aط وا�B "@5 .  

  �A,ب @$. ٢

$" [�� از ز�اس
 B 5/� ،�8/ب 7� .٣٤ �*(�)� �G�5 �5 و از "$,L) .  
��> �رو �8ا�� /ب 7� .٣٥ �*(�)  �� TL)دی�(LـL)،  TـT �ـ� /ن ��سـ" ��ـ> ی ،

�B  د,$ �(LـT  رس"  �B ،ء�5B �� /ن $ ���"ار ،�دی(TL ��  ءB$ �ا�� از �m رو Bو
 "ه�(�س ء�5B �� /ن $ �اس
 و ��"ارUO 
  . اس

یـM,د �ـ� Mـ,د  ،��" از /ن ی(TL  ء�B ه@<م $B 5$ ]GK��/ب 7� .٣٦ �*(�)  �ـ
� ،��دد  �B"ا � ءBاز /ن $ ،	*ر دادن و �(@" /ن) ��KQه�" �B د,$ � TL) وB �$" .



 ٥٣/   احكام آبها 

سـ
 �!ـء �Gـ@B TLّدر $ـ ،?G[ /بی8F7 از ر B  �5ا��GّF در d,ر L) ]و�ـ,د  �Gا$ـ")
"$�،  
سL)@� ��KQ  ��Gر �ا�,d و در ه� 
ء B("ارد 5ـ� /ن $ـ Bت 	�7ط وا�A اس
�pاز ا$B  � �5 "$Oی�U ]GK$ ر� r B�  ن �5 ��ای$,د/ � O $"ن �Uاز �" �ی x

ر $�GK $,دی� rو در �,ارد ١�ز �� ���5 ( ر $GK[ اس
 	�7یx از �� rB  �5 ارد")
 "$� ]GK$ �M/ ��	د ��KQ8 از /نیF7  .  

 U@� $�ط @"ی$,   Bرا � �"	,عو  ادرار�5 � /ن �?�ج  B��/ب 7� .٣٧ �*(�)�، <��� 
 : M�� �) TL) "@5B  "@5,رد� � /ن را 5

ی/(�� �,  :اّول  P)یر�ه �   
سـL) ـ�G	�>) "ـ$سـG :دوم. �L)B  ـ� /ن �ون �ـ�از�
س
 د  :��م .�$" "ه�(�سL)ی�>�  $ـ" �ـ"ه�( �ون�ـ�  �ـ"	,عیـادرار ��M 8,ن �ـ� .

��رم�$" "ا�در /ب �U"	,ع  �ه  ذّره :F) .�� !: ���Gـ* L) ـ� از ��ـ"ار ���ـ,ل� 
سـ
$" "ه�اط�اف �?�ج (�س� .  

   �,ب �Lر. ٣

$" �5 $,د  ��B � �GD�B /� �/ب �ر .٣٨ �*(�)� �G$ای[ >@" $�ط را دا : 

$" ��8 /ب >*�� iF@���B طF :اول� �G$دا، �)Mت  ،رود /�ی7@B �5 از �ـ�ف   �هـ
 �/ن را �ـر �ا  ����$" ه�>@" �� وس ��ر :دوم. �د��  �B س�>*�� ه  ��Gاj5 در 5,ه

  :��م. "سز(
ً
m$" ا��� �G$ار دا��Gاس .  


�mزم ( �/ب �رK Fط iF@� ����B ،ذ�5 $"ه "$� 8gGّ�، Fا�� �� ط,ر ط TUـ��B 
نی��  ?�G وی[ ر �ز� �رو از �d �� m,رت �37ه �37ه@�� /ب یا�(@"  - از /ن �"ا $,د 

U�"@5 ر - "اب � �/ِب �K� ��B  /ی"، � ��Bا�� $ Bوg ّا i)ً̂ ل /ن �� �@iF $,د �ـ��

ی ، "@5����x$, /ب ��,� ی�ش یاز ر  "@5 i37 iF@� ط /ن را �F 7 ،ار(ـ"ه  B/ب ��
ر� j���  �� "@<نیرا ("ارد ه� "$� �G$دا .  
س
 �� /ن ��س"   وG7ـ ،�G�5 از �5 �$" ه�>@" �/ب �ر .٣٩ �*(�)L) �y)@<B 

ی�5 �,   P)یرس
 ۀ��وس��ه /ن ��  L) v ��� د��)"$ ،ه �UO 
  . اس
                                                           

 . د دوبار شسته شوديبا  یل بنابر فتويکه آغشته به ادرار شده که با آب قل  یمثل لباس. ١
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(�)*� ٤٠. GسL) ا��B ریـاز /ن 5ـ� �ـ,  ���ـ"ار ،��سـ" ��� /ب �  Pیـر(ـ 
 اش  ��ه� 
سL) v ��� 	و ط� 
 ه�>@"
 8gGّ� �5 �� >*�� اس �5Bده (TL اس

U "$(yـ� �ـ� ا(ـ"ازه 5ـ�  ،(�ـ� <�یط�ف د  �ه  و /ب �$" �G�5O �B از �5 �@<
 "$8 �$" �ف/ِب ط(��ده ��  ���B v  �5/� ���وس��  ی�gGّ� ��*<، UO  و ��(ـ�


  . (TL اس
/ب /ن   اسـ
 5ـ� ا�ـ� از �طـ,ر Bو�ـ Kـ
�( �5ـ� �ـر �ا  /ب >*�� .٤١ �*(�)

س
 �� /ن ��س" و �G�5 از  �B@ی ،را ("ارد ���j /ب �ر ،�,$" ��Bدار(" �ز �L) ا��
"$� �5، � TL)B د,$ .  
(�)*� ٤٢. �/B  ء /ب (�� $ـ��ده��  ه�>@ـ" *ـ,د(  �5 5@ره (�� را5" اس
 و !�	ً

8gGّ� �� ر /ب�� "$ب �ـ� 5ـ� ��Lـ,ع / Bرا ("ارد و در dـ,ر  ���j /ب �ر ،�
ل و �ـ,  e,�B � �5 [ /ب را5"ِ �ه�y@. را دارد ا("ازه �5 �$" ا��م /ب �5)5Bی 


را ("ارد و >@(�L� �y,ع �� ا("ازه 5ـ� �$ـ"  �ر��j /ب � ،�8gGّ �� /ب (�� اس
  . ا��م /ب �5 را دارد

(�)*� ٤٣. �/B �5 رو�نی��  [�ز�  ،�,$"  B(� [�ز��@iF طB��F ��8 از  Bرد و�دا 
� TL) "ن ��س/ �� 
سL) و "$(�G�5 �y از �5 �@<B  ر. $,د �اّ�ـ ا�ـ� از �ـm �ـ

U �� 
سL) و "$  . $,د  B/ن (TL (� �ط�ف �m  ،[ /ن ��س"ی��

  ,ب %�ران. ٤

(�)*� ٤٤. <��س
 در /ن ( [�TL) �5 اس
 و ! �L)�
K، ـ�y)�� Fـ�  rیـ >@
ردF� ران �� /ن�، �Bران �� /ن رس �5 ی "ه��UO �B  سـ؛ $,دF�5ـ� �ـ�  �B<ـ� �ـ"ن و 

ط�ـ�@ـ�� ا�G ،دو �ـ,رد [ی(TL $"ه �$" �5 در ا ادرار Aـ� دو ،  وا�ـF �� ]GـK$ زمm 

ط��@�� ا�G ،دا�Z 8Mف (TL [�ه�y@. اس Aوا�، سـ� �ـر $Kـ�G $ـ,د و در  "یـ�

@)س و �F�ر mزم ( @�ی" ا	�ش و *	�
K،  ر� �GّF����ـ�  ،(ـ"ارد "هیـدو س� �37ه 	 ن"یا
 �<,  �ط,ر "ی�ً	�! �5 "$ران � @"ی��B  /ی" .  

رد و �� � [�ا�� �ران �� ! .٤٥ �*(�)F� TL)�  5@ـ" <ـ�ید aـ� !ـ ، �ّ$ـy)@<�] 



 ٥٥/   احكام آبها 

$" و �, F) ه��اه /ن 
سL)ی  P)یر�ه �   
سL) �G	�>) "$� UO 
 ا�ـ� UـT. اس
رد M,ن �� ان�ر F� و a$ّ�  "@5، �y)ی/(�� �,  ی ،M,ن در /ن �$" �ا  ذّره >@  Pیـر(ـ 

 �G	�� ن,M ه��"$�  TL)
$" �5 ذّر  اسF) ,م�ۀو ا�� ��  
سL)ی ,� �ه ی ر(P ی� 
س
 در /ن L) 
Kیه�) ، OU B� "$� .  

ن  .٤٦ �*(�)�GMِم /ن �رو یا�� �� س�' س�، !�] "$� TL)، ـG7و  B ران �ـ
م � ی�� س�' �B  رد�، �/B $ �� �5Bرس ء TL)یو از س�'  "ه�ودان � )B   دیـر�در  

�هی ر(P ی�, dB  �5,ر �  "$� �G$را ("ا 
سL)، UO ���" از i37 $"ن  Bاس
 و
(�y ���,م �$" /�ـ ،�ران@<B 5ـ� �ـB   دیـر�(LـT  ،اسـ
 "ه�(LـT رسـ ء�Bـ� $ـ ،

�B  "$� .  
�5 �ران KL)B [�ز� .٤٧ �*(�) U ردF� ن/ ��O �B  ران �� ز� $,در [�و ا�� ��� 

 "نی$,د و در �ل �ر � ��� KL)B  س" �ی�5 ز�� 
��/ن را ( ،س�' اس UO �B  "@5 .  
(�)*� ٤٨. MO KL)B ران ه�� �د�/ن را 	�ا �< �ا��ا   �5 /ب �UO ـ�B  ـ�  $ـ,د�

$" /ب �� F) ,م�ط /(�� ���$AFن�رس س" M ��O، 
ف $"ه اسh� .  
(�)*� ٤٩.  �G�5B از �5 �$" در �,�7 ه�>@" ،��i $,د یBه /ب �ران در �ه� �
�5 �ران �B  /ی" $ �y)@<Bرا در /ن �*,  ء TL)ی�,  ،و /ب @"ی  P)یـر  
سـL) ه��ـ

 ءB/ن $ ،�د�(<U TL)O �B  د,$ .  
(�)*� ٥٠. �ران  ،��i $,د و �G�5 از �5 �$" Bا�� /ب �ران در �,دا� i37 از TU

س
 �� ��� �sJ رسL) ن"ن/، � TL)B د,$ .  
(�)*� ٥١. 5U ش�	ا�� �� B �5 رو�رد و  [�ز� ران �Fـ� 
/ب �ـران (TL اس

 OهـU jـ [�و ز�ـ $ـ,د  B	ـ�ش (LـT (�ـ ،��سـ" [��� ز�از 	�ش  "نیدر �ل �ر 
�B  ف $,د ی�<� ا ��ددh� ف !ی@�� /بdاو � �P)ر 
سL) ]،  ,هی���  /ب،  

v ��� "@5 .  
(�)*� ٥٢. e,� �� ران(LـT اسـ
 �Fـرد و �ـ /ن �?�ـ,ط  5ـ� /ب /ن Bه� �ه �

ف !dدد و او���U ب �,ض/ "$F) در /ب 
سL) ]O �B  د,$ .  
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  ,ب ��ه. ٥

س
  ،�G�5 از �5 �$" ه�>@" ،�,$"  �B [�/ب >ه �5 از ز� .٥٣ �*(�)L) �y)@<
G7و ی��B  ,� �5 /ن ��س"    P)یرس
  v ���وس��ه /ن ��  L)��� ده��)،  Oو Uـ UOـ


  . 5@@"ه اس
سGا�� ( .٥٤ �*(�)LB  �� هیـو �ـ,  �دیدر >  Pیـر(ـ v  ه /ِب /ن را� ،دهـ" ���ـ�ـ
v  �y) ،��ود [�/ب >ه از � ���>@UO �B  د,$ � BوUO Gا� ��@� x)"$ط�ـ Aوا�ـ، 

�5 � /� [ی�*�وط �� ا 
  . �?�,ط ��دد �,$"  �5B از >ه � Bاس

  ه�  ,ب �� ید اح��م
(�)*� ٥٥. ف �5 ��@h� ب/� ���K� ٢٠( /ن در ("$ �GD�، ـ$Bء  L)OـT را Uـ

B�)  
 /ن �ط8 اس� j8 هKQ و ,e5@" و و .  
ز 5ُ�� .٥٦ �*(�)�� ),D! "e 
�� �� �5B وده �ـ $"ن�و �ـه  $ـ,د  ��B /ب ا	ـ

v  ب را/ P)ر��Dداده و س ��� P)ر "B  "@5 � Bه� �ه /ن /ب >@" �uJـ� در �Z	ـ Bو
ف و �d ")��B P)ر �B ف $"ن /ب (� ،$,دh� A�,�B  زم ( $ـ,دm و� 
dـK �Fـ

ف و �ی(�d ب/   "@B  P)د ر,$ .  
ف  .٥٧ �*(�)h� ـ" ه�>@"/ب$سـ
 �ـ� /ن ��سـ"  �ا  ا�ـ� ذّره ،�� ��"ار 5ـ� �L)

TL) �B  د,$، �(�y از �m رو Bو@<� <��  �� TL)دی� "ه�(TL رس ���5 �� > ���"ار ،
 "ه��5 (�س �(TL اس
 و ��"ارUO B� "ـ$ً̂ ا�ـ� �ـ^ب را از �^�ـ"ان رو. �  ��ـ�

L) 
 "ه�و /(�y �� دس
 (�س TL( "ه�/(�y �� دس
 رس ،�("یT �� دسUO 
  . اس
ِف (TL ط,ر .٥٨ �*(�)h� ا�� /ب�ر  /ب �5 �?�,ط $,د 5ـ� ی �� /ب �

-  ًف (<,  /ن �� <�ید  - !�	h� ی/ب"@، UO �B  د,$ .  
(�)*� ٥٩. �/B ) ,م�2 �,ده و ����5 �3�
K ف �,دن رسـh� "ّ� �� �5یـ "ه� ،(ـ� 

 
 ء�B $B@ی��8 /ب �3�2 اسU را TL)O �B  "@5 Jـd ن/ � j8 هKQ و ,eو و�a 
ف �,ده و ���,م ( Bاس
 و /�h� �5�
K  2 $"ه�ی�3 �)، 
ف اسh� ی ،��8 /ب@�B 



 ٥٧/   احكام آبها 

$Bء U را TL)O �)B  "@5 
 /ن �ط8 اس� j8 هKQ و ,eو و .  
(�)*� ٦٠. �/B ) ,م��5 ���
K  
ف و ���,م ( ی�3�2 اسh��
K  2ـ�3� ً̂ F7 �5

ف ی�,ده h�، $Bء U را TL)O �)B  "@5  و 
و وeـ, و KQـ8 هـj �ـ /ن �طـ8 اسـ
GسL) �y)@<B "ن ��س/ �� - G�B Gا� ��$ـ"� �یط وا�A ا�� �� ا("ازه �5 ��@� �G* - 

TL) B� د,$ .  
(�)*� ٦١. �/B ! �5�]  ن و,M 8�� 
سL)ی�� /ن ��س" و �,  ادرار  P)یر /ن   ��ه 

ر ی/ب �5  ه�>@" ،ده" ��� v را�� "$�، )� TLB  ا�� �, . $,د ���ی�  P)یـر   �ـ�ه 
سG سAF �� /بL)B � �5ض $,د �ون�,! 
ً̂ ��دار ،/ن اس /ب اسـ
  ��U �5�ـ,  ���

 ,�� v  ن /ب ،ده" ���/ن را/ Gا� ��  . $,د  m، � TL)Bزم ط��@
(�)*� ٦٢. �/B ! �5�]  ن و,M 8�� 
سL)یدر /ن ر  ادرار�G?  ,� یو  P)یـر�ـ�ه  

v  داده ���/ن را، رد ی ،�8gGّ $,د ��ر ی(�y �� /ب �5 >@F� ران �� /ند �ران را  ی ،��
 [یــدر  �ــم ا ،$ــ,د �در /ن �ــر "نیــ/ب �ــران از (ــودان ه@<ــم �ر  یــ ،�دیــدر /ن �� 

 [�از � /ن ���>@(v  �y ه تd,ر U ود��O �B  د,$ �ر ی�5  ی/ب �ران  "ی� Bو��  �
  . /ن �?�,ط $,د

ر یرا در /ب KL)B  �5 ءBا�� $ .٦٣ �*(�)���3  �� �5 � /ن  Bدر $GK@ ،@"ی(�
UO �B  دد��، �/B � وردن /ن � �ون��5 ��" از/B   دیر� UO 
 یـ� ا�ـ� /ب 5ـ� �و ( اس

ران روی ��ر� � $B �� TL) 5@"یء OU د و /ن را�O $ـ"ن یBه /ب ،U �5 ��" از 
ل از �5 g ا i37 ریو� رانی �� �دیر  Bاز /ن � ، � OUB "$�.١   

(�)*� ٦٤. �/B U �5O ) ,م�ده و ��,��
K  ه"$ TL)ی �)، UO و /�ـ 
5ـ�  Bاس

�(TL �,ده و ���,م (K UO  ی$"ه �)، 
  . (TL اس

                                                           
ا يزد ير  یء میا باران از آن شي  یا جاريا قطع اتصال از کر يکه قبل از پاک شدن   يیھا حکم آب. ١

  . در مسائل قبل ذکر شد، شود  یح مترش



  ی�اح!�م د���9
ّ
   �و ':$

  ا�7ر واVL ی� ح�ام ه[��م '�$ّ1
نیو �,اi7 د  Bدر ه@<م  ?�ّ  .٦٥ �*(�)K)ا 
!,رت و $��<ه Mـ,د  ،<� وا�A اس
)K5 را ازB � �5"@D�ّ�، "@<ه� @yو ه� "@$ ,ا(ـ�یاز د  [���M 8,اه� و �در � او ��Jم �

�yّ� ا�� �� ،و��  "@$(" و� ،	��@"  MB,ب و �" را � �B@ی�$,{�B ) زمm زن و $,ه��
K 
(@" <�ی�"ی!,رت M,د را از $,{� .  


�mزم ( .٦٦ �*(�)K د�	 < ��� d,g?�B )ً̂ " و ا!,رت M,د را �},$ـ �ـ  �ـ� �ـ�
5	را �},$دس
 هj /ن  ")B 
  . اس

(�)*� ٦٧.  ّ�?  i7,�B رو �ـ�  @��$ـ�j و سـ �B@ـی�"ن  ���,  ،mزم ط��@�� ا�G "ی�
 ��F7ی$" و  F) ��F7 �� 
*U ر,u@�G�� ��F7 ازB  �5 
ن F7�ـ� را BوG7اسK)ا Bدا(ـ" و  �ـ

  . �?,ا("�� /ن ط�ف را " (�ز ی� هj ("ارد �ا�3eار
(�)*� ٦٨.  ّ�?  i7,� ا��B  ,�� ط�ف� K5 ن"�B � رو ��F7 ی�$ـ" و  � ��F7 �� 
*U

 ��F7 د را از,M دا("!,رت����، 	5B )�
K Gط�ـو ا� AJGـK�  5ـ� 
�GّـB در /ن اسـ
،
K�) ��F7 �� 
*U !,رت را رو �� F7�� یـ U*ـ
 �ـ�  d,ر � �5 B�x)"� , رو �� F7�� ی

ی"�@) ��F7.   
(�)*� ٦٩. Gط�ا�5ـ� ( �ـ"ن در �,7ـi اسـ�FGاء ��AJGK /ن اس
 �5 طـ�ف ��ـ,  



 ٥٩/   احكام دستشويي و تخلّي 

رو �� F7�� و U*ـ
 �ـ�  ،ادرار و �"	,ع�?�ج  ��و �,i7  �3) $,د  B/ن ��"ًا ��GD � ا��م
$" و در d,ر F) ��F7B � د�	�5 B  ")یـ�37ه  دا Bاز ادرار در �Lـ�ا �ـ37B 7ـ�ات ا(ـ"5 

$"  �B " �ی$" ،ط�ا�G [یا ،"ی/  �B �ون��("ه و � !�8 اس�FGاء �� .  
��  ا	�اد� �5 در(BK5 /(��  �ا�� ��ا .٧٠ �*(�)�K)ذ�5 $"ه ا(" �٦٥ Fـ"�او را (@، 

ی �FL,ر $,د ��F7 �� ی @" و��@* رو *@� ��F7 �� 
*U�"@، Gا� ��U*ـ
 �ـ�  "ی� ،mزم ط��@
*@� ��F7�"@ .  

(�)*� ٧١. Gط�ا�  ّ�?  

 �ـ�  یرو �� F7��  AJGK�B /ن اس
 �yّ� �5 را در و7*U
"@)*@) ��F7 .  
ن هدر  .٧٢ �*(�)��Bی  ��F7 �� اح /ن رو�GK� �5ی
 �� F7�� س�GM $"ه *U-  اه,M

ه ی!�" �$"  �از روFG$ا ��ی�K� ]GK)ا")  - Gا� ��@��� Aط وا� B" �ـ� ه@<ـم  ?ّ�ـی
$"ی@" �5 رو �� F7�� ��@* �ط,رF) ��F7 �� 
*U  .  

� ی�ـ Bاو  ?ّ�ـ ��ـ�ا ،ط وا�ـ�Aـ�@ـ�� ا�G دا(" Bا�� ��ّ�' F7�� را (� .٧٣ �*(�)
)�)� �uG@� ��)/ از "�� �>� 
K "$� �G$ن ("ار 5*ـی"ن ا��uG)ا 	ـ,ق  Bسـ?G ،"ن�

�G$ده دا�� �eری ا� "$�، Uو در ه,ا�G*5 و ه و 37ره�B  �ـ( ه� �[ ��@ـ را �" ه�ـیـ
  . ��ا!ت �5د
(�)*� ٧٤.  ّ�?   : ��ام اس
 Bدر >�ر �

١ .�<,5  
 �هK� ]�، ـ@yـ@" و ه�$ن /ن ا�زه ("اده �F�d �y) و هـ  5,>ـ� [�>@
$" [ی�e A�,� �5ر �� !��  Bدر d,ر  B!�,� �ه  راه� .  

٢ .��r K5B زه  . ("اده اس
 B ?�ّ    �5 ا�
٣ .�B�5 ��ا ی�ه "ّ!   d,g?�B 
  . از �"ارس h�� 8��B ،و7' $"ه اس
ن �$" ���� �B  ّGا��Gا�  B � �5Bدر d,ر  [��F7 ���@ �رو. ٤)/ ��B ا�ـ� �ـB  ا�ـ�Gا�B 

"$F) jاز [�ز� @��ی�<� ا ،ه �dت ا�F�B "$ 5Bـ�  ?ّ�ـ یBهـ� �ـ [�و ه�y@ـ �
Gه A�,�r 
  . ��هA $,د ی [یاز ��ّ"ست د  �Bی �� ���

<���� �  ادرار و �K*7ع�17ج  ��'6

 ادرار�?�ج  .٧٥ �*(�)U ب/ � �@ O �B  یو  $,دr  ب 5ـ�/ /ب  یـ�ر $GK[ �ـ



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٠

*5 ��,�B ��$� ی�ب 7/ �8 	5B 
/ب �ـ  اس
 5ـ� [ی�AJGK ا ط�ا�G ه�>@" ،اس
  . /ن اس
 �5 س� �ر $�GK $,د ���Gدو �ر $�GK $,د و  7�8�

 /ب �"	,عدر س� d,رت �?�ج  .٧٦ �*(�)� &�	، UO �B  د,$ : 

س
 د  ،�"	,ع/(�� � : اّولL)<�ی�ن � ,M 8ون���� "$  . /�"ه �
سG: دّومL) ��)/B  ,ع رس �ون��از	ه��� �?�ج �"" "$�� �?ـ�ج  ادرار "ن��� �� رس ،�

  . ن�"	,ع در ز(
  . از ��"ار ���,ل /�,ده $"ه �$" *��G/(�� اط�اف �?�ج �: سّ,م
Q رت [یا ��در,d س�، �B  و   ,ان 
K$ ب/ 5ـ� ��ـ"ًا �GDـ�  ��ـ� دسـG,ر ی�?�ج را �
�B  ا ،$,د "@)ر>� و س@P و �U ی��@ UO ه�>@" ،�5د 
 /ب ���G اس� ]GK$ .  

��> "ی� @"یا�� �?�ج �"	,ع را � /ب �*,  .٧٧ �*(�)� � Bاز �"	,ع �� /ن (�(" و
7�B  ,� و P)ن ر")$Kـ�G $ـ,د 5ـ�  �(ـ"ارد و ا�ـ� در د	�ـ� اّول طـ,ر ا$�ل/ن  ��


�mزم ( /ن از �"	,ع �� /ن (�(" دو�ره $GK[ �ا  ذّرهK .  
(�)*� ٧٨. �B  ,ع�?�ج   ,ان	را  �" P@س ر>ـ� و �(@ـ" ا ی5�,خ  ی�Uیا�ـ�  - @�ـ

*Mr U وO "$� - �3 �� �y)$ـ" 5ـ�  Bرط,�
 �5 �5د و >@� �G$ـ8داJ�  را  ـ�
  . ا$�ل ("ارد ،(�@"

ر>� ی5�,خ  ی� س@P  �"	,عا�� �?�ج  .٧٩ �*(�)U یr  �F ��5U ً̂ �$,د  �ه�5
	5B 
م $,د ،!�8 [ی���G اس
 �5 ا Bو� اسL)ا �F �� و  ،س� "$� jس� ��37 ه � ����

5U �F �� س� 5 ��ار $,د    ��� 7"ر "ی� ،(*,د �ه�ا�� �U ً̂ � �Bـ�دد و�ـ �ه��?�ج 5
7�B ن ا")��S� � از ]GK$ ون"� 

ً
m,��� �5�] �)B  ل ("ارد رود  . ا$�

(�)*� ٨٠. UO  ع�5دن �?�ج,	"� < ���هـBـ"  ی@)� 
5ـ� ا�Gـ�ام /(�ـ mزم اسـ
�Qل  �5�G� ")او"M jی�5 اس Uان��F� ،�� /ن (,$�G $"ه �U و 
�5دن  ��Oام اس

  . ا$�ل ("ارد [��?�ج � اسG?,ان و س��
 ��ـ �3 /ن را mزم اسـ
 ،(ـ� یـ5ـ�ده  ��ـ5@" �5 �?�ج را  r �3ا�� $ .٨١ �*(�)

  . اس
 �5ده  �B ��	,رًا  �3 �"	,ع ی ادرار��" از  *��ه� �� ط,ر ���,ل ه�>@" "ی(�



 ٦١/   احكام دستشويي و تخلّي 

 ،(ـ� یـ5ـ�ده  ��ـ8F7 �5 "@5 از (�ز �?ـ�ج را  r �3ا�� ��" از (�ز $ .٨٢ �*(�)
ز�)� Jd ا("ه,M �5�a � ���ا Bاس
 و�)  . 5@" �� �3 "ی� ���" �زه

  ا�0=�اء

 ادرار ��Lـ�ا @�ـ�یا ���ا اس
 �5 ��دان FJGK� 8�!Bّ  ،از ادرار اس�FGاء .٨٣ �*(�)
ً̂ از ادرار  ?� ��ـ�  [ !�ـ8یـاو ده@ـ"  B/�ـ"ن ادرار ا(Lـم �ـ �ون�ـ��ـ" از � �ـ�دد ��5

�),�  م � یBهL)اB  ی. $,د�B از /ن روش   ،ار��" از 37ـi $ـ"ن ادر  	�د اس
 �5 [یا ه
(��د	�� � ا(<*
 � س�@" ��" 5 ��اّول /ن را  TL)، �3 $"ه �"	,عا�� �?�ج   
دسـ

 ��"	,ع از �?�ج  ،>¢ �� *�� 
��ـ
 و ا(<*ـ
  �" و ��" ا(<*
 $Kـ
 را رو//
 ,��U�  را ز 
K$ن �<�ار  �ی/�@GM   �F �� ه  د و س� سـ� �� Fـ� سـ� /ن از TU و "��* �

� "ده 	*ر را /  7رج ادرار �37ات �("ه��M ؛ $,د �/ن اسـ
 5ـ �B@ـ از اس�FGاء اّ�

("ه �@�ادرار 5@@"   ذّرات ��B، 7@ ��" از �Mوج�B رج $,دM .  
(�)*� ٨٤. 
ن  یBه  رط,�K)رج �از �?�ج ادرار �5 از اMB  ـ,د$ - Qو  ادرار� از �ـ

@�B - س� (,ع 
 : اس

رج � rی�5 �ه �  B  �J/�: اول M ت از ��د,�$B  نو � $,د/ � » 
ْ

��َ�« �B   ,ی�"@ .  
�5 �ه ��" از �@ B/�: دومB ون��� �B  /َوذْ « و �� /ن "ی�« � �GD�B  د,$ .  
  . @"ی�,   �B  »�َوْد « و �� /ن "ی/  �B �ون��ادرار  �5 �ه ��" از B/�: س,م

$" Bو �@ ادرار/�,ده ��  ،��" از �Mوج از ��Lا dB �5,ر در  ه /ب [یه�� اF)، UO 
  . اس

 ن ��" از یا ادراراس�FGاء از  "هی	K)ا �y)@< �5 
اسـ�FGاء 5@ـ" و  ،ادرار �5دن[ اس
رج $,د و $ B/ب �*�,5 ،��"M از اوr  �5 "@5ادرار  
 ،سـ� /ب [یـاز ا �Bی یاس

O,�*� ن /ب/، UO �) 8ط� j8 را هKQ و ,eو و 
اّ� ا�� اس�FGاء (��ده . B  "@5اس
[ اس
 �5 ا�� یا Bاس�FGاء از �@ "هی	 [�ه�y@. "یرا �*,  و �8ّJ  �د�دو�ره وe, �<" ی�

5,�*� 
رج $,د و ("ا(" �@ Bرط,�M از اوB  
/ن 	ـ�د  ،UOـ �هـ  از /ب �Bی یاس
رج $,د و ا��Gـل  Bو ا�� اس�FGاء (�@" و رط,�
 �*�,A@� j�� 5 را ("اردM از او

  . ��A@� j را دارد�$"  Bده" �@



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٢

ی�5ده  از ادرار �Fاء5@" �5 اسr G$ �ا�� ��د .٨٥ �*(�) G�,و رط �)B � ون�ـاز او� 
 "ی/U ")�5 ("اO  
یاس �)، � TL)B  "$� "$� �G	�� ,eو �y)ط8 � ،و >@�B  ـ,د$ 

�ی�5 �5ده درس
 �,ده  ی5B@" اس�FGا rا�� $ Bو G�,و رطـ �)B � 5ـ�  "یـ/ �ون�ـاز او
U ")ا")O  
یاس �)، UO �B "$ط8 (� �� jرا ه ,eو وB  "@5 .  

(�)*� ٨٦. K5B اء�FGی(��ده  از ادرار �5 اس$ r  اء �5ده�FGـ�یدارد �5 اس) ا�ـ�  ،
 ��
در ��Lا (�(ـ"ه  �ادرار5@" �5  @ن��اط ،�5دن او ��$�G ادراراز  B/ن �5 �ّ"  !ّ�

G�,و رط 
 rو $ @"��B FاسU "@5O  
یاس �)، 
 /ن رط,�UO �B  "ـ$و وeـ, را  �
ط8 (�� jهB  "@5 .  
(�)*� ٨٧. K)ادرارن ��" از ا�� ا >� ,eاء 5@" و و�FGـ,  ،�د�ـاسeـ� ��ـ" از وy)@<

G�,رطB F��"@  ")ی�5 �"ایاس
  ادرار  @�B، 
5رهی(�ـز و سـ ���ا وا�A اس�B5ـ�  ی
طً �ا�G وm ,eزم دارد  >� jه ,e8 5@" و وKQد�� �	�ـ&  ،وeـ, (<�	Gـ� �$ـ"          ا�ـ� Bو

	5 ]G	�� ,eوB 
  . اس
ی ادراراء از زن اس�FG  ���ا .٨٨ �*(�) @�B )�
K G�,و ا�� رطB F��"و $ـ @ـr  "5@ـ

ی ،(� یاس
  ادرار�5  @� "@5 r$B  
یاس U �)O �B  "$�  jـ8 او را هـKQ و ,eو و
ط8 (��B "@5 .  

   ��B7حّ=�ت و 7��وه�ت '$1ّ 

(�)*� ٨٩. 
 ،i7,�B  ?�ّ  ،	�د �AJGK اس�Bی *@��"@ K5 �5B ـ�ط,ر 5ّ ��B  او را
F)�"@ وارد $"ن i7,� ّ  و�ن  ?�� ��B، U اّول� � i7,� ن �ون�>¢ و"�/، U اّول�  
راس

@yّ  [�را �<�ارد و ه��ل  ?�ـ"ن را �ـ�  B@�س� را �},$(" و سـ@< AJGK�B اس
 در �
U� � ¢<ازد�") .  

ا�ـ�  ���Bوه اسـ
 و�ـ Bو �ه در �,?  i7�M�"  ّ,ر$ �(*GK[ رو �� رو .٩٠ �*(�)
(" ���وه ( �ا  ���!,رت M,د را �� وس$,{��
K ) و��  ّ�?  i7,� درB  ده و(*GK[ در �

Mن�� ���Bوه اسـ
 ���ـ� �ـه ده"  �B ,ه�B � �5درGM �یو 5,>� و درب �@زل و ز  
 ّ�? B نیدر ا8d $"ن !@,ان ��ا� د��8ه ��  [ ط,ر ���B، � ام��B  د,$ .  



 ٦٣/   احكام دستشويي و تخلّي 

(�)*� ٩١. ��5دن � دسـ
  ��و  B �3در ه@<م  ?�ّ  دیو  ,7ّ' ز  "ن�M,ردن و /$
ذ5ـ�  یـا�ـ� (>ـر �$ـ"  Bو�ـ "�$ـ  ���Bوه �ـ ��Bف زدن در �ل  ?�ّ  ��راس
 و (

ل �<, �G� ")او"Mل ("ارد ،"ی  . ا$�
ده و (یادرار �5دن �� d,رت ا .٩٢ �*(�)GKادرار �5دن� �
 �5 از  �ه  [�در ز� Dس

� a$ّ�  ن ادرار/B دارد $,د 
 ،در m(ـ� �ـ(,ران و در /ب ر 5ـ�دناادر  [�ه�y@. �5اه
 /ب را5"ًd,gM و و رو���د �، 
  . ���وه اس

�ـ"ن eـ�ر  ����وه اسـ
 و ا�ـ� �ـ�ا ،ادرار و �"	,ع�5دن از  �M,ددار .٩٣ �*(�)
 ّ�5B "$� �G$دا، 
  . ��ام اس

ن  .٩٤ �*(�)K)ا 
�ش�/�( از ِ��ع 8F7از M,اب و  8F7از (�ز و  AJGK�8F7 اس (
  . 5@" ادرار ،B/�"ن �@ �ون�و ��" از �



  �ت���;

  ا@�Bم ��0�4ت
ست ده > .٩٥ �*(�)L)�� 
  : اس

��رم. �B@ :�ّ�م. �"	,ع :دّوم. ادرار:اّول� :&%ـ� و ه#ـ"�. Mـ,ن :! ��. ��دار :
 ,M و PسO .�5	� :ه%" .��س
  ,ان�!�ق � :ده�. $�اب :'L)ار,M .  

  ادرار و �K*7ع. ٢و١

ن و ه� � ادرار و �"	,ع .٩٦ �*(�)K)ان�ا, G$,� ام��B  ن ��@"ه دارد,M �5ی@�B 
 ُF� ن ا�� رگ /ن را,M ")�/ از x�� [ 	h�� �,ش ی�@�� ا. (TL اس
 ،"ی/ �B �ون�ن ��

�ـ�ام  ,ان�ـ� �ـ"	,عو  (LـT اسـ
,ا(ت در("ه و �(@" /(�ـ �و ��M,ش و ���� و �
G$,�B  ن,M �5@ه��ـ8  "ه (ـ"ارد�� ,ا(ـت�	hـ�� � [��ـ�ام �,$ـ
 و ه�y@ـ �Bـ
<,5r ")ار") 
$,� �5 T>� و �*U 8��، UO ـ� ازط وا�ـA �ـ�@ـ�� ا�B Gاس
 و
ب $,دmزم اس
  ،M �5,ن ��@"ه ("ارد ��Bام �,$G,ان �� ادرار@Gا� .  

ش و �(@ـ"  ادرار .٩٧ �*(�)DّM ب ون ��ام �,$
 ��8 5^غ و !��")�U ��h	 و
 ،/نUO  
  . ��دد� ��Uه اس
 از /(� ���G ه�>@"اس

س
 M,ار �5 !دت �ـ� Mـ,ردن �ـ"	,ع ا(Kـن  ,ان�� ادرار و �"	,ع .٩٨ �*(�)L)



 ٦٥/   نجاسات 

� ر و �"	,عادرا [�(TL اس
 و ه�y@ ،�5ده� �yّ�� $ �5��  ,MO رده,M )gD  ����B 
5ـ� ا(Kـن �ـ /ن  B,ا(�ـ� ��ـو () $ـ,د Bذ�5 �ـ ه  B"(�و /$� ه  �5B در ا��م M,رد(

��( ،(�,ده اس
 �Bی(�د  � TL)B  "$� .  

٣ .]7�   

(�)*� ٩٩. @�B � ان���د و ه�, �) G$,� ام��B ن ��@"ه دارد,M �5،  
(LـT اسـ
G�,و رطB  ت,�$ رج ��5 از زن �MB  د,$ gD  �� 

 او اس�@� A�,� و��B  �5 در

�K� ��ط�ـاس
 و �@ـ�� ا�B Gدر ��j �@ ،ذM �5,اه" $") ٤١٧(  Aوا�ـ،  �B@ـ " ازیـ�
ب $,د��@Gا� jه 
  . ,ان (� �^ل �,$

  �7دار. ٤

ن و ه� � .١٠٠ �*(�)K)ا(���دار ا,B ن ��@"ه دارد,M �5، 
>� M,دش  ،(TL اس
 "$$@" و �ـه ،$"ه ��ّ�[�5 در $�ع  �دسG,ر ���� Q @��یو >� ا��ده �� �G*5 ن را/B 

 ،�د�/ب �� ه�>@" در  ،>,ن M,ن ��@"ه ("اردUO 
  . اس
(�)*� ١٠١. <��هBو �, و 5ـ�  ی j*U 8�� از ��دارO  ان و د(ـ"ان 5ـ� روح,?Gو اسـ

 ،("اردUO  ,M و Pس �>� 
� ��و 5	� O QاسG5B ا��5  �م ا�� TـL) ن �"(*ـ
B� "$� .  

ن ا�� از �"ن ا .١٠٢ �*(�)K)ی� ،M �5ـ,ن ��@ـ"ه دارد B,ا(�� 5ـ� ز(ـ"ه  Bدر �ـ
 
$,� 
یاس <��$"  TL)B � ،$,د�5 روح دارد �"ا  �<�ید  � .  

(�)*� ١٠٣. 
�A و �ه �ه  ا�� U,س �gG?��  ـ� روح  ،@@"�"ن را ��َ  <�یدy)@<
)$" و �� /س� �G$ا")B 5@"ه $,د، UO 
  . اس

(�)*� ١٠٤. Q�� j? B � غ ��ده�� j�$ ون��5 از� �B  /ی"، UO  
اس
 ه�>@" U,س

 (*"ه �$" و� �روDن س/B  ه�Z   . "�/ب 5* "ی/ن را �

(�)*� ١٠٥. U ��Q�5ـ� در  �ا  �یـ� ��ـU@ ،�("�از /(�� !�D?,ار $,(" �� �xا�� �ّ�ه و �
 � �دان�$�)/B  "$�، UO �
 (*,د �5 � Bاس
 و�S �y)Zـه� /ن را  "یـ� ،اس
 iی>@



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٦

  . @"ی�*,  ،س
�5ده ا ��M,رد ,ان ��ده���5 � �"ن 
  ،!�3 ،ا(,اع �?G�' دارو .١٠٦ �*(�)F) ]QروB، T5ن ،وا,�d، ا "@)ر>� و �Uی �@

ن  ،/ور("   �B �B اس^��Q ��5 از 5*,رهK)ا �y)$" [��ی>@� �G$ا") �)/ 
سL) ��، 
UO 
  . اس

(�)*� ١٠٧. U و 
�5 �� دسـG,ر $ـ�ع 5*ـ�G (*ـ"ه �ـ�  B,ا(�ا�� از � و >�م ���,$

ل ���,ل �ط8 اس
 و اّ�  ،و (�ز در /ن >�م $"� TL)B � ،دس
 /�"ه اس�Gا�� ا�

 ،�5 �ـ� دسـG,ر $ـ�ع 5*ـ�G $ـ"ه �$" B,ا(�از � � و >�م�$,د �5 �,$
 و B Uداده �
UO �B  "$و >�م  ��U ،	�ق ("ارد �,$
 رد�,  [یاس
 و در ا �ی� ،>�م (�ز در /نو  �

�)*)  $"دار  یرا دارا �$"  �B و ذ�a اس^�� �5 �هF) ا .ذ�5 اس
 ��M j,ردن  نی$
U و 
(� [�و ه�y@ ��/ن �,$*)   هـ B"(�و /$ـ� ه �B در 	8g ا��م M,رد(� �5 �ه

  . M,اه" /�"

  �Dن. ٥

(�)*� ١٠٨. ),MB � ن و ه�K)ا(��5 از ا,B ن ��@"ه دارد,M �5 )ی@�B ��)ا,B  �5
 ُF� ن ا�� رگ /ن را,M ")�� از /ن x�� رج $,د) "ی/ �B �ون��M، TـL) 
�@ـ�� . اسـ

ه B,ا( �M,ن � ،[یا� "@)�B ")ن ��@"ه ("ار,M �5 �*U و، UO �B  "$� .  
�ُ�*ـ@"  ،$"ه ��ّ�[�5 در $�ع  ��^ل �,$
 را �� دسG,ر ,ان�ا�� � .١٠٩ �*(�)

MB 7,( ،"ی/ �ون�� ���,لو M,ن �� ��"ار � x)"� �5 درB �B  ")�، UO  
 ه�>@ـ"اس
$"  MB,ردن /ن ��ام �� �ی����دد  ,ان�M,ن �� �"ن � ،"ن�ّ�
 (TD 5*ا�� �� ! Bو  ��

� ،/ن Mـ,ن ،"یـ��ون (�ـ� ��ـ,ل��@" �,ده M,ن �� ��ـ"ار � �در � ,ان�س� � @��یا �8د
Gا� ��,ان �ـ^ل �ـ�ـ�ام از � �5ـ� در ا�ـ�ا Bاز Mـ,( ،ط �Kـ�AJGـ(TL اس
 و �@

("ه� 
� $,د��Uه ،�,$ .  
@yو�* ,ان�� [�ه� 
5*ـ�G $ـ"ه  B$ـ�!ط,ر ��  "�d 8ی�5 � وس �B^ل �,$

"$�، ),MB � ن �� ��"ار,M وج�M از TU x)"� 7 ��,ل�5 در�B �B  ")�، UO 
  . اس
 (ـ,ع>@(yـ� $ـr $ـ,د از  ,ان ذ�a $"ه��در  �("ه�M,ن �7 در �,رد .١١٠ �*(�)



 ٦٧/   نجاسات 

� OU ن,MB "$ی � TL) ن,M از،  �� j��5UB ن �ـ/B در  ,ان�ـ�<ـ� /(�ـ� � $ـ,د
� j���)ا,B $ a�5 ذ� "$�!�B ن �� ��"ار  [ی>@" از ا ه� ،(*"ه,M �5 
 ���,ل��

رج (*"ه �$" ,ان�از �"ن �M .  
(�)*� ١١١. ),MB � غ�� j?  8M�5 داB  "$�، ) TL)�
K � ،Mـ,ردن /ن Mـ,ن Bو


(ـ"ارد ه�>@ـ"  j? B ��غ �(� ��M,ردن �� ،ا�� ذّره M,ن را ��دار(" [ی�@��ا ،��ام اس
Gط�ا�$ـ"  �Bـ /ن در M,ن   �5 ذّره AJGK�Q�� j? B /ن اس
 �5 از M,ردن زرده  �، 
  . $,د ���Uه

(�)*� ١١٢. ),MB ه� �5B $دو i7,هید  ��$ "ن��" �B  اسـ ،$,د TL)و $ـ 
 را ��
� TL)B  "@5 "@<ی$"ه �� ا("ازه  "ه�� دو$���"ار $ ه�r "$  . �5 و �(@" /ن �

(�)*� ١١٣. ),M ا��B  m �5 از�د("ان    دهن /ب � $"ن �?�,ط !ّ�
��  ،"ی/  �B ه

�/ب دهن mزم ( از ���Uه ،��ود [�� ازK .  

(�)*� ١١٤. ),MB  �� �5AFیز  ،$"ن "ه�5,� س�  ]Mا�ـ�  ،�د�ـ�  UB,سـ
 �ـ �یز  ی(
 ،@"ی�� /ن M,ن (<,  <�ی$,د �5 د  �ط,رUO  ,>� ـ,نM و ا�� �� /ن 
و Zـه�  @ـ"یاس

TL) . ]M اس
 ،��دد) �y)@< TUی�ـ�ء  ،5ـ� Mـ,ن �U,س
 س,راخ $,د �� طـ,ر 
ب $, K� ه� �"نZد، � �y) ،KQـ8 یـوeـ,  ��ـ�ا ،�8ّJ  �� �3 و/وردن M,ن  �ون�>@

دهی�eر ��یـ�ون /ور(" و ا�ـ� eـ�ر �" /ن را �ی("ارد � �ا   ز��
 	,ق ا G?سـB  ـ,ق	
ده��
دارد >@(�y  ا�K7 در  � اسـ
 و ا�ـ� 5Bـ	 �j�ّ ـ ،�$ـ" (�ـ�j�ّ B  ���,ط ��ه


�K7در  �و هـj  "یـ(� �j�ّهـj  ـ "یـ� ،$ـ,د Bاس
 و �(i $��ده � �j�ّ ��  ���,طه
 ,eو� Fد��< �ه��� .e, �a یاA�3� ]  ,eو �J� در� F��"�/ "اه,M ه� .  

ن ("ا(" M �5,ن ز  .١١٥ �*(�)K)ده  �یا�� ا�� 
 "ه�ـ5,�   سـ�AF,$ـ
 �ـ�  یU,س

 در /�"ه� ،$"ن �� /ن �UO 
  . اس

(�)*� ١١٦. $,� i7,� ا ذّره "ن�ا���Q  ا�ن در /ن � ,M�"GD  ـ�ف /نZ ـ�ا وQ م �ـ
TL) �B  د,$ Gا� �� "ن��,$ ،mزم ط�و �@U x / و ��ارت وO ) 5@@"ه�
K .  

ل ��F,د�5 در  �ا  زردا�� .١١٧ �*(�)�� U در اط�اف /ن jMـ "ا�ـز�B  ـ�  $ـ,دy)@<

�5 � M,ن �?�,ط اس "$F) ,م�ی ���)، UO �B  "$� .  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٨

زMـj  �رو � ه@<م ��Fـ,دی�5 ��" از $GK[ زUB  jM,س
 س�خ ر(< .١١٨ �*(�)
U�� ا"B د,$ @<
$" M �5,ن در /ن اسF) م,��� �y) ی�)، UO �B  "$� .  

  f0g و �D . ٧و  ٦

(�)*� ١١٩. 5,M و PسB �*M �5 درB �")زB �B  "5@@ـ، TـL)  "ـ ،ا(ـGّ�B  ـ, و�
 (TL �ـ �ه  رط,�
 �یاسG?,ان و �L@U و (M[ و /ب دهن و س�)/B "ـ$ [یـو در ا �

� j���] 7�	 م /(�K7اB )�
K .  

٨ .C �K�<�� %��<�   

(�)*� ١٢٠. 	5K5 �B  �5 
او ��Gـ�ف  B<ـ(<ی�ـ�  یـ�� M"او(" ��Gـل  .ا��اس
 "$F)ی .ب F)ا� j M ت,ّF) �� ف�Gء���$ـ"  �F)یـ .جرا  [یـد  تیاز eـ�ور  �Bـی 

 j ا�(A Fی��  ���$" �5  �ط,ر [ ا(�ریا�@�� $,د و Mء� Uـ��F����ـ�دد  ،�ا5ـ�م 
�از وا�Fـت  ،�5ـ� /ن eـ�ور B )�B  "@5را��3 	�7 [یو در ا �$" Bه�>@" �� ط,ر ا��

ز�) "@)ب �$"  ،روزه ،�L� ت و ،$�اب M,ردن�(@"  ��ام �5رهاز  یز5@Q و ؛ ر�
"$د ی؛ ��G!8 اpK� از�د  
��,ّدت اه8 � ی��8 �� U��F�� "$� . 

ب (��ده �$"  B@ی�5 د  �	�د [ی�@��ا?G)یرا ای$" اس^م � [یاز د  ��B Q@ید  �دارا  
ب (�,ده  [ید ?G)اس^م را اM"او(ـ" ��Gـل �ـ�  ��ـ5ـ� از (� را Bاز دسـG,را  h��Bـ اّ�
U��F�� - ا�^غ $"ه ����Fـ�GDـ� U دا("  B �5 �Bدر � 
	�5ـ ،"یـا(�ـر (� - M"اسـ 
�B  "$� .  

(@ـ"  B�ـی�ـ� دB  mو�ـا(G?ـب (�ـ,ده  xیMـ,  [ی�5 اس^م را �� !@,ان د  �اّ� 	�د �
ن  &��Jاز  �دور)��Kی��' د  ت �?�F$ ء����ـ8  [یـد  Bاز ا��م 	�! h��B ،[یا

��  "g7 ��)/ ب را �"ونL� و T�MیA U��F�نیو ��GD ا �*  ��@� "$� �G$را دا
5	� (� ،��ددB  "$  . �@�Jف اس
 ه�>@" �

 �	� ،��B ط,ر 5�5 ّG5 �ِ	5 �Gدو دس ��B ی@�B نی�,د ی، K��Jن� G* ن�و زر5ـ	�  و 
Q�� �G5B ی@�B �	ی ��,دی  �5�5 K��JB ی G* زرB �)B  "$�، "@� ��Fط�ـ �B  ـ�دد� 



 ٦٩/   نجاسات 

 j�� �5 OUدنی,� TL)  � "�� 8pK� ن در)/B  /ی" .  
(�)*� ١٢١. Q �	ب� �م �"ن 5G5 8اه �،  ّG�B 
او (LـT  �ه  �, و (M[ و رط,�

بG5 8اه نی�,د ی( اس
 و اّ�، K��Jن� G* ن�و زر (UO �B �"@$ . 

 j�� �5 
m Oزم �� ذ�5 اسUدنی,� TL) �5 از اس^م Mـرج  �B K5B@ی�� ّ"  
5	� G5ـ� ،TU ا�� 	�ِد �� " ،$"ه�5 �� " �� /ن وارد  اس
 ��Bوه��j ه�ن  ،$"هB 

O  ،��ددU
5	ِ� Q اس �y)��و >@G5�B د,$، � TL)B  دد�� .  
���yّـ� ( U"ر��رگ و �در �ـ�رگا�� U"ر و �در و  .١٢٢ �*(�)�ـ، Q �	� اهـ8 �ـ5ـ

"@$ب �G5،  ر,d در �>� 
�� �� B/ن ��yّ هTL) j اس$ـ" و  ��ـ5ـ� /ن �yـ� (�ـ�
ر اس^م 5@" �5 در ا�Zرت [یا,d، و ا�ـ� از Uـ"ر و �ـدر Mـ,د رو��دا(ـ" و �ـ�  UOـ

ن��K�  $" و  8ی � ه� �G$یداسـ
 و Bو ��رس �J�2در �ل   L) ـ�� jـ" ��ـ$�� 

 ���hGـ �[ �ـ,رد�ط وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� در >@ـ�ـ[ ا�Gیـ�@�� ا �8ّJ ا$�ل اس

Gا��
 $,دیط ر! .  
ن �$" ،U"ر��رگ و �در��رگاز U"ر و �در و  �Bیو ا�� ��K� - gD  ����B  �5 در

���K� )اه" /�") ٢٢٥,M - �yّ�، UO 
  . اس
(�)*� ١٢٣. K5B ) ,م��5 ���
K  
ن اس��Kی� �)هـj �ـ� اسـ^�x  �ا  (� و (*ـ

 ،ارد("و�,د UO 
ن را ("ارد �یس Bو� اس��K� من  ،ا����K� زن ً̂ ���)B  "ا(ـ,   �ـ
 او ازدواج 5@"F) [ $,د "یو	ن د)��K� نGس�F7 ا�� >@؛ در �GّF� [�در سـ�ز� �[ 	�د�ا

ه� ،	,ت $,د ،و �^د اس^مZ ن �ـ� و درو اّ�ـ  $ـ,د  �Bـر �ـ � �م ا��ـم 	ـ�د �Kـ��
)K5B � �5 در��� �   [یـ�[ و /یـو ا!�Gـدات /(�ـ و د  5@@ـ" B �Bز("� �B اس^��Q ه

����,م ($ن K �ل  Bو�Gل دادها�,��� B� ن  $,د��K� �5ی"@$ب �G5 8اه �	5 ، 

5U"@ �ن را ("ار(" Bو)��K� م  . ا��
 �B@یQُ^ت  .١٢٤ �*(�)�)/Bی�5  ی�B ��ّpا("ه  �از ا,M ا"M یـراMـ"ا  @ـ"ی�<,  



 �ـ� اpّ�ـ� یB/(�ـ �B@ی(,اAd  و در او ��,ل �5ده اسFـK) ر د$ـ�@ �5ـ� Bا�Zـ
�B   �از رو �از >�ـرده ��gـ,م �Bـی�5 �ـ�  g?$B [�ه�y@. هTL)   "@GK ،@"ی(�
$"  TL)B � ،و �sv د$@م ده" B$�@د� . 
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 �� اه8 � �5 از /(ن ��Bوه ،هGK@" دو (,عاّ� M,ارج  FK)�
 Bا�Zـر د$ـ�@ �
�B  �ء ،@"ی(�� Fd)B ب� هK� � B� /ـ"ی@ TـL) و    "@GـKد$ـ�@ <ـ�ید  �ـ�وه وهB  �ـ

 دهاز /(ـن $ـ��  ،Mـ,ارج Bاز ا��م 	��ـ ��و�ه�>@" �� ��
 U - ("ار(" �
�� اه8
�B  "),$ - ا�ّ  OU�B  "@$� .  

  �Rاب. ٩

�ه�/ن از > ��(TL اس
 و Q ،$�اب .١٢٥ �*(�)Bـ ی� 
 ،5@ـ"  �5B ا(Kـن را �Kـ
) TL)�
K �ل /ن �� ه� �ل Bو��Gع ��"ًا � ،اس�ّ	ُ j�� و 
ن���ام اس �B  د,$ .  

(�)*� ١٢٦. 8��اسـ
 �<ـ� /ن 5ـ�  UOـ ، �ـم اK7ـ�B، xو >� طG�@d �<B  ّF ،ا
[ یـ�dـ8 $ـ"ه اسـ
 5ـ� در ا ،� $ـ�اب�� و  ���3$" /ن ا��8 از  F? و ��Jز ���,م

$" d، � TL)B,رت� .  
یM,د  �ا�� /ب ا(<,ر �� M,د .١٢٧ �*(�) � ]G?U ش,� �� Bاسـ
 و�ـ UOـ ،"یـ

 �ـ�   !^وه ،d,رت [ی�<� /(�� $�اب $,د �5 در ا �$" B/ن /ب ا(<,ر ��ام � M,ردن
��( (TL ،�,دن ��ام @yو ه� 
Kردن ا(<ـ,ر �,$ـ [�ه,Mه�"، Gا� ��ط�ـ�@ـ Aوا�ـ، 

�$" ��B  TL)�)Bام اس
 و� .  
 و �,  .١٢٨ �*(�)��Mی�   ،@"ی��,ش � ه�>@"و x�*5 و /ب /(�UO  ـ,ردن وM

� �^ل اس
 و�)/B �M ا�� /ب�ی�,  ،� x�*5 ـ,م $ـ,د 5ـ�  "یـ�ـ� �ـ,ش / ،و�و ��


 5@@"ه اسK�، ) TL) $" M�B,ردن /(� ��ام اس
 اّ�� .  

(�)*� ١٢٩. � �G	�� ,� از ًF�Q �5 ع�ّ	ُB  ـ,د$ DM در�ـ� Aـ�و �,�ـDB GـK� ازB 
ط�و �@�� ا�G اس
 ��ام Aوا�، TL) )�� �B "$ MB,اّص طFّ  ��او اّ� /ب �, �5 � �

و  UOـ ،Kـ
�( K�BـG �,(�  ��و �,�A ه @"ی�,   �B ���� /ن �ءا�*� و �("��  �B از �,
$"  �B^ل �� .  

  ��D �0�4ار �ان�ع�ق ح. ١٠

(�)*� ١٣٠. �G$ ق�!� �),� �� "$ن !دت �5ده �K),ع ا	ردن �",M �� �5 ا��5  



 ٧١/   نجاسات 

ب � @� �QاK� �� او B� /ی"، @yو ه� 
ط��@�� ا�G ،اس
 [�(TL اس Aـ�ق  ،وا�ـ!
$@" [�>@ [ی�5 ا �<�ید  ,ا(ت��� .  

8d از ز( ( !�ق �@A از ��ام .١٣١ �*(�)� 
�ء ی��8 �@@�Gاس (UO  و 
اسـ
 ز ��) Jd ن/�a �B "$� Gط�ه�>@" ا� �5 
س ی� �"ن  	�د �AJGK /ن اسF�B  5ـ�

*M ز (?,ا(" ،اس
 B[ /ن ��7(*"ه و ! ��r /ن /�,ده $"ه  �) .  

  ]�%� R*ن ��0�4ه��    راه
س
 ه� $ .١٣٢ �*(�)L)��B از � 
�S س� راهB  د,$ : 

ن : اّولK)د ا,M ��)/ی [��ین�اط� ���,لاز راه  @ U5@" �5 /ن $ "ا�Bو  ء 
(TL اسـ
< "$� �G$ن دا��ا�� ��� 
�Qا Mـ,ردن  [ی�@��ا. ��TL) j را ("ارد ،(TL اس

ندر ��  �ن و ه  رسG,ران ،B!�,�ه���  �)M  ��5 � یBه( �Bد�ن mا�K5 وB  5ـ�
5UB KL) وB !ترا ��ا �)B  "@@5 � ا�Q L)/ درB  ")ر,M، ن اط� ا��K)ن�ا@  �G$ا")

$" �Qا�Bرا �5 ��ا ی�ا("  /ورده او  TL) 
  . ("ارد ا$�ل ،اس
��K5 ��)/B < �5: دوم� GMر�در ا 
$ـ" - اوسـF) j�Gّـن >/ "یـ�<,  -و�ـ��  TـL)


ن یه��K  ��8 /(�� ،اسK)دم اM  ,>ف  "ی��Zی <��ر��5 در اGM �<�ید   
 اوس
� TL)B  "$� .  

�ـ� $ـ�ط /(�ـ� از سـL)،  AFـT اسـ
 ،ء5Bـ� /ن $ـ @ـ"ی/(�� دو ��د !دل �<, : س,م
 ,>� ً̂ س
 �FM ده@" ��L)ن $: @"ی/Bن  ء,M �5ده اسـ
 و ا�ـ�  ��M,رد ادرار ی�

ی��د !دل  rی $g?B  د�5 �,رد�G!ده" و اط� ا �FM 
 "ا�ـU او   از �GDـ� @ـن�اس
Gط�(*,د ا�  �5 
ر ،£�در �,رد /ن $وا�A /ن اس� TL) j��� د,$ .  

	�د ��  ا�� .١٣٣ �*(�)�ّ! ]GK)ا") K����، U دن و,� TL)O < دن,���را ("ا("  �

U ش,� ��h	 ")ا") ً̂ ��O  
یاس �)، �� را �}�س"  "ی��Kی� Gط�ا���L) jـT �5ده  
�� ر  @��یا�� � ا Bو�. "ی(� �را در �,رد /ن �ر�K�� اB  ")در > دا��� $r  5@ـ" 5ـ�

UO  
یاس �)، $ ً̂ ��r < 5@" /ن��، Mن,  
ی ،(� یاس  
یـ("ا(" M �5,ن U*� اسـ 
نK)ن ا,M، UO �B  "$
�mزم ( "ن��Uس ی �5دن ��Bرسو  �K .  
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(�)*� ١٣٤. $Bء KL)B $ نK)�5 اr U داردO  ی$"ه(LـT اسـ
 و ا�ـ�  ،(ـ� 
ن $K)اr $ "@5Bء UO  ه"$ TL)ی �)، UO �B "$و ا�� هG� j,ا(" (TL �,دن  �

ی UO "��D� زم ( ،�,دن /ن راm�
K رس��B "@5 .  
سـ یاز دو �Zف  �Bیا�� �"ا("  .١٣٥ �*(�)F�ده  �5ـ� از هـ� دو Bدو DGاسـ /(�ـ

�B  "@5 TL) 
��از ه� دو �Uه "ی� ،$"ه و ("ا(" 5"ام اس ً̂ (� Bو� ،"ی(�  دا("  Bا�� ��
س M,دش (TL $"هF�ی ، F�سB  �5GMده�در ا,F) ر او�Fـس  ،�$ـ" �B �<�یو �ل د  

O را داردU سF� j�� دش,M .  

������ R ن*R _4��g�� ء  
5 ءBا�� $ .١٣٦ �*(�)UB $ ��Bء KL)B  ی��س" و ه� دو ـ�  �طـ,ر از /(� �Bی 

�  �5 "$ ءB/ن $ ،��س" �<�ی�� د  �Bی ��UO )�� � TL)B  د,$ �هـ  ا�� واسـB �3و
س
 ز L) د $,دیدرس
 س�ا ،L)ی
 B�) ـ,رت 5ـ�یـ5@" �ـ� اd ] : ً̂ دسـ
  ا�ـ��ـ�

 �� 
�ـ  �"یـ�" � ـ�$ـ"ن �ـ  TUr از M*ـ س
�TLّ@G $,د /(<ه /ن د ادرارراس
 ¢< 
سـ
 دسـ
 >ـ¢ M,اهـ" �ـ,د و ا�ـ�  ��M,رد [یا ،M�� "@5,رددسL) A�,�

*M از "�� ¢< 
 $"ن rدس�  س �F� "@)M��  "@5,رد  �� �"ی"�،$¤ء دی<�� �
�س (F�� � TL)B د,$ �س � > BوF� ،5@ـ" ��Mـ,رد �"یـ" � ـ��ـ  �<�ید  ��ا�� /ن 

س
 /ن >L) �� j���� �)B د,$ . ��رم   واسB �3و� $,د  TL) �B س,م   واس�3 [یا�@�< 
 . TL) �)B  "@5 را

$" �5 �� د  ��� 7"ر �ا��  � در ه� d,رت و� j5<�ی�ـ> ،(�سـ" ���  5Oـ� Uـ
�) TL) ده,�B س" [��� ! �>@"ه ،$,د�� TL) .  

5 ءBا�� $ .١٣٧ �*(�)UB $ ��Bء TL)، $ نK)س" و ا��r  یـ5@ـ" 5ـ� هـ� دو 

 یسـ�ا �<ـ�ی�,ده �5 �ـ� د  ��� 7"ر /ن � � ، ا��  � �,دهیو  (� یاز /(�  � �,ده  �Bی

 ءِ B/ن $ ، (�ی5@" UO، �) بK� �� TL)B /ی" .  
ن  ��Bدو $ .١٣٨ �*(�)K)�5 ا�دو (LـT اسـ
  از /ن �Bـی دا(" ��B �B ط,ر ا��

� دا("  ��B ط,ر �*ّ?ص (� BوU 5"امO و 5"ام 
5 ءB$  ا�� ،(TL اسUB   � ـ��ـ



 ٧٣/   نجاسات 

از  �B<ـ� در ��hـ؛ ء ��L) jـT را (ـ"اردB/ن $ ،از /(� ��س" �Bی��  
 5@@"هیس�ا
 : �ی�(@" دو �,رد ز  �,ارد


  :)�رد اّول���F7B  در ه� دو$��$"  ،��ِ£ اّو� 
سL) یو�B  ناز/ ���ـ,م  �5 - ه

 5"ام �,ده�(K -  ه"$ OU"$B5$ ،��" از /نو  �U ِءB - نK)ا 
ً̂ دس �� -   �Bی�

��ـj �ـ�  ،[ dـ,رتیـ�$" 5ـ� در ا
 5@@"ه ��M,رد �5ده یس�ا ��  � ،دوط�ف/ن از 
� 
س
 دسL)B د,$ .  

�5$ :)�رد دّومU £B - 
ً̂ دس
 راس O د �از دو ط�ف و $ �Bی��  - ��U £ی�>� 

-  ً̂ �� ¢< 
[ یـ5ـ� در ا١
 5@@"ه ��M,رد �5ده �$"یس�ا ��  � ،<�ی�� ط�ف د  - دس
  . � را دار("�£ او��d,رت دس
 راس
 و >¢ هj�� j دو $

 �ا  �ـ� �,(ـ� ،@�ـیو �(@ـ" ا Bرب �,�� 	�(<ـ ،رو8K!، ]Q ،�ه�ه��ه $ .١٣٩ �*(�)
 ،از /ن را ��دار(" �روان �$" �5 ا�� ��"ار�� �M ن/B �)B  ") �ا  (�3ـ� 5ـ� [�ه� ،�

"$ TL) از /ن، � TL) م /ن� B  ـ $,د�$ـ" 5ـ� �ـ �ا�ـ� طـ,ر Bو��  iن در �,7ـ/
�M ]G$دا��B ") ،�U $,د "�� ه�>@" ،��� &�	Bـ� /ن رسـ ی� 
سـL) ه�5ـ�"،  TـL)

�B  "$ً̂ 	h�� �,ش در /ن �. �  ��ـ(LـT و �� ،5ـ� 	hـ�� ا	Gـده ی�Bـ ،TU�"GD ا�� ��
UO 
  . اس

ر>� و � [�ز� .١٤٠ �*(�)U او "@)$ـ"یسـ�ا � ـ�ا�ـ�  ،@�ـی� �G5@@ـ"ه دا$ـ 
هـ�  ،
G�K7B "ن ��س/ �� 
سL) �5، � TL)B  د,$  ه�>@ـ"اسـ
  O/ن Uـ <ـ�ید  �و �هـ

�� � �� OU�  و "$� 8gGّ� TL)یاj�� ] M ر�در �,رد�ه ��M ـ" ا و@) @�ـیو �
)��ر �� �B "$� .  

(�)*� ١٤١.  T>� یا��(@" /ن رو B,ا(�� �� $Bء KL)B  ـ�5  ـ�*@� 
و  @"�اسـ
5 ءB$ ���" روUB *@� 
سـ
 ه�ـ�اه /ن  ،@"��5 /ن هj  � اسL) ")ن �"اK)ا �y)@<

 ءB$ ،�,ده ,ان��UO، � TL)B  و ا�� ("ا(" $,د، UO 
  . اس
م ا��  .١٤٢ �*(�)�  ً̂  G�K7ی��B ـ از �"نK5B  ق دارد!ـ� (LـT از /ن  یBو �ـ

                                                           
 . ئ محل ابتYء باشديباشد که ھر دو ش ین در حاليو ا. ١
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 B �5در d,ر  ،$,د� �� L)/ !�ق از�<�ید  �5ـ� !ـ�ق �ـ� /ن ��سـ"هـ�  ،��ود   ،�ـ
� TL)B  د,$ $"ید  �
 /ن �� �یس�ا ی(�ود  <�ید  �و ا�� !�ق �� �� O,�*� �>، 

 ،�"ن <�ید  ��هUO 
  . اس
(�)*� ١٤٣. �Q ط^Mا�uB � �5 از�@B ی$ـ" "ی/  �B �ون���, � � �Gـ,ن دا$ـM ا�ـ�، 

�Bو �� ی TL) ن دارد,M �5�� U ن/O 
 ،��سـ" B@ـ�� یـدهن  �ون�TU ا�� �� � ،اس
ن  ���"ارK)اط�ی [��ی�5 ا �(LـT اسـ
 و  ،"ه�(TL اM^ط �� /ن رس �@ن دارد �

 ّ�J�B $ �5 راr ی "ه�(TL �� /ن رس �دارد � �)، UO �B  "$� .  
(�)*� ١٤٤. 	�Z ا��B  �5 را ��G	/ "@)(LـT  [�ز�ـ �/ن سـ,راخ اسـ
 رو 5ـ'�

نی>@(�y /ب از ��  ،�<�ار(" ��"GD  دد �ـ� طـ,  �یو ز�� i�� ر/ن�ـ�  �G	/ ب/ 5ـ� �ـ
ب $,د �BیK�، ب/ � TL) ��G	/B  د,$ ��ـ� �ـ 	*ـر ��  BوG	/ نیـا�� /ب  �Gدا$ـ

"$�، �) TL) 8 /نMب دا/B د,$ .  

  ��0�4ت ��ید اح��م
(�)*� ١٤٥. �M,را(ـ"ن /ن  [���ام اسـ
 و ه�y@ـ ،�TLّ@G ءB$ "ن�M,ردن و /$

$" �5B ��ّ�' اس
 ��ام � �<�ی�� 	�د د �، ��ی�ـ ,ا(ـ�ید  یـطDـM  8,را("ن /ن �� Bو 
 8Dد ط,M و ا�� 
ی(TL را �?,رد  ��Qا ,ا(�ید  یاس TـL) 
 دسـ�،  TـL) ـ�ا راQ


�mزم ( ،5@" و �?,ردK �,�� از او���د ,$ .  
�5 7�U 8ـ KL)B ءBدادن $ �ی	�وGM[ و !ر  .١٤٦ �*(�)O 
ا$ـ�ل  ،$ـ"ن اسـ

 : "ی� دو $�ط mزم اس
 (TL �,دن /ن را �� ط�ف �<,  Bو�("ارد 

dـ�ف در ���ض /ن �$ـ" 5ـ� در /(�� ط: اّولM ـ,ارد�B �x ی�ـ�ا B' $ـ�!�از  �ـ
د $,دیا$�ل اL 8��  ردن,M در ���ض ��)/���> "ن�و /$  TL)طـ8 �ـ,دن یـ� 

�KQ و ,eوB را xFز وا��5 � /ن (� B� "ا(ـ,M ـ,د$ iا�ـ� در ��ـ�ض  ١وا7ـ و اّ�ـ
 "$F) م
 ا��D� ��hـی�?� 
D� /ن �5 در ���ض �?B  TـL) 8م ��ـاز ا��ـ

                                                           
ا ي+مراجع+ه ک+رده  یفقھ+ یتوان به کتب علم+ یم، ف خاصين تکاليل موارِد اياز تفص اطYّع یبرا. ١

  . از اھل علم سؤال نمود



 ٧٥/   نجاسات 

سF��5 � /ن (�ز وا�xF را �B,دن  B� � ا(" �7ار,M�) زمm او �<, ��د �� 
Kی" .  
ل �"ه" �5 ط�ف �� ��GD او  � : دوم�Gا� ��)/�A ا�� �"ا(" 5ـ� و �ـ�  �ا�S ده" و اّ�

 �  �GD� ن/�A �) �SاB  "زم ( ،دهm ]GD��
K .  
(�)*� ١٤٧. F� نK)ا�� ا�"@ K5B $Bء KL)B � راB  Mـی ,رد� B  "از $ـیـ (,$ـ Bء 

KL)B � دهDGاسB  "@5 ز �ی�) TL) سF� � B  ")ا,M ـ, �ـیeو TـL) ب/ � B  د�ـ�� 

�mزم (K  ,>� در دو �,رد �<� "ی�� او :  

م �5ر/(�� : اّولL)د ا�	را �5  B� ر�� ا(Lـم  Bراe ��١ّ"س$رع  اس
 �5 �ده" 5
 ّG� ن/B )K5 ازB ع را,e,� �5 B�) @)ی - "دا G�B Qـ�ـD��� ��] - Bـ" (�ـ$��ـ8  �

� M,ردن �,$
 M, ی"ن $�اب �/$O ه^ی jس O 5@@"ه و 5*@"ه .  

  ��: دومD�ن در ���ض /ن �$" M �5,دش در �?K)ا ��)/�' !�$Bـ,د  ٢$ iوا7ـ

 $?g @��ی��8 ا�B � A� �� �5 !�8 ��5,ر راB  ا  �� �,(� $,د�  �Gـ�ت دا$ـ$��
�,ازم �@�ل M,دش (LـM T,اهـ" $ـ" و �ـ�  ،"ی(<,  �$" �5 ا�� �� اوAFسـ  TـL)

�یM,د او �M �� ^GF,ردن  ،�,دن /(�$/ � (TL ��"ن >�B  ی $,د� A�,� B  د,$  �
8KQ TL) ی �5ده /ب>� ,eو 8 (�ز وا�xF را �?,ا("�KQ و ,eن و  . �د و � ه�

(�)*� ١٤٨. (�  یBا�� �M یاز K5 ش�	B F� و "$� TL)�"@  ی�"ن F�یس  $Bء 
( <�ِ ید K5B � او �)M �5 واردB  "),$  
 5@@"هیس�ا � ��  ،اس
 "ه�(TL رس ��� �

(�y او @<�! [یا �� "$ دو $�ط "یا�� $"ه ��B ���K� ١٤٦( �5 در (
ن  ،��$)/ ��
  . "ی�<, 

(�)*� ١٤٩. A�d ا��  �)M در ��] 
�ـ  "یـ� ،�Qا M,ردن �Q "��Dـ�ا (LـT اسـ
�� B$�ط دو��K� ١٤٦( �5 در (
ن ��$��� ��   هـ  از ���ـن �Bیو اّ� ا��  "ی�<,  ه

"��D� زمm )�
K  انی�� د�> ��� �FMB ده" و�K� ١٤٧( در �,رد دوم (�ـ� ��" از �Qا " ی�
  . "ی/(ن �<, 
�xF را از (TL $"ن  "ی� ،(TL $,د ،�5ده �یرا �5 !ر  ��Bا�� $ .١٥٠ �*(�)d

                                                           
  .عتيگذار شر انيبن. ١
  . به آن اشاره شد ١٤٦در مورد اول از مسأله است که  یف شرعياز تکال یموارد، منظور. ٢
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�� B/ن � دو $�ط�K� ه 5@) ١٤٦( �5 در� / 
$��" .  
(�)*� ١٥١. �yّ� ا ا���ـ5ـ� > "یـ�<,  ���  
 ،"ه�را /ب 5*ـ ���ـ> یـ(LـT اسـ

���5 �� �ا  �B �yّو� $,د ��B	F7 x,ل (� 5 Oدر  Bرا �ـ� Mـ,� Bو (KLـ Bاسـ
 و Uـ
�B  "@5،  ,>� �y)او �$ـ"  ر�اGMدر  ،ء�5B /ن $ Bدر d,ر  "م�را /ب 5* ���> "ی>@
ی �GD�  ن�اط� �,رد اش$" F7,ل � @�B  د,$ yا��  [�@و ه� 
��ـTL �ـ,دن >(از اس� 

  . ده" اّط^ع




	اتّ�� 

  ا@�Bم 67ّ��ات
��دوازده > .١٥٢ �*(�) U را 
سL)O �B  "@5  ,� را �3ّ��ات  : @"یو /(�

ب :��م. [�ز� :دوم. /ب :اّولG	/ .رم���: ��JGاس .�. ا(�Gـل :&%� .ا(�^ب :! �
�
� �F :ه%"� .اس^م :ه#" .��سـ
 [���ط�ف $"ن !ـ :'L) .� ,ان�ـاسـ�FGاء � :دهـ

س
 M,ارL) .ی� :�زدهQیA ن��K� ن"$ .�رج $"ن M,ن از  :دوازدهM�� aان ذ�,
  . $"ه

8@� �� ط,ر یا��م اgّD� / 8pK� ن�@"ه �یدر �B د,$ .  

  ,ب. ١

  %� ,ب �ء�أg�� (R >�دن( ��'6� `ی�Rا

 ءB/ب � >@" $�ط $ .١٥٣ �*(�)U را TL)O �B  "@5 : 

2 �$": اّول�3� ��)/ .h� ب/ TU�)ب ه@"وا/ "@) ،ِ�*ـr "�ـ�^ب و !ـ�ق � ،ف �
$Bء U را TL)O �)B  "@5 .  
: دومU ��)/O "$� .  
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�hـف  ،/ب ،��ـ ـ F7ـ8 از 5�ـ8 $ـ"ن  �3 @"ی$ـ,   TL)B را � ءB $B/(�� وG7: س,م
   ١.(*,د

رم�< :@GK$ درB د  ،�5 ��" از /ن ]ِGK$<�ی�زم ( m�K
، ی�,  ،/ب "ی�  P)یـر�ـ�ه  
>) 
سL)د�� Q و در�� ]GK$ ن/، v ���  ,ی� P)ر �ه /ب �,سی� �
سـL) ��  ـ�رe

ً̂ ا�� > و 	�ض $,د دو د	�� $KـG[ در /ن  @"ی�*,  7�8� یرا � /ب �5ُ  ���("ارد ��
"$�هی �, یر(P /ب �  ه�>@"در د	�� اّول  ،mزم ��  v  
سL)��� ( "ی(�@<�y  در

�/  ،(�@" ���� B �3 ��  �5 "@5@<�] vد	�� دوم �UO �B  د,$ .  
jL@U :*5 ِن �/(�� ��" از /ب" $Bء TL)، <,5 اء�$" [�! rِ ا�F) در /ن 
سL) .  

نی$ h�� در 
��( �<�ید  &ی� /ب $�ا ��از �,ارد در  B �3ذ�5 اس 
m  �5زم اس
M �GD� "�� 8p,اه" $"K� در .  

�� mز  �ـ"ا $ـ"ن�ـران  یـ ��ـر ی� /ب �5  ��در  �3 .١٥٤ �*(�). Kـ
�م (KQـ
س و 	�ش و س [ی�@��اF��ا$ �یدر Bذ �ـ ی,D) و �ـ 	*ـر دادن و  5@ـ" �5B /ب در /(�

رج �M ن/ "@)�B ب �5  ،$,د/ � �y)رج 5ـ�دن /ب  ���ران  �3 ی ��ر ی>@M د,$
7ر دادن و �(@" /ن mزم ( /(�در  �("ه��*	 ��
K .  

��8 /ب 7� ��در  �3 .١٥٥ �*(�) ��KQ ا $"ن"�  mو ا 
�وم در �ـ,ارد [یزم اس�� 
�� /ب 7�KQ �5�8 ��@�  ,G	� 
�� 	TL)،  ,G اس@�� �B "$��  �و در �ـ,ارد �5ـ� KQـ

�� �8/ب 7�@� Gط�ا� 
در �Fـس و  [ی�@ـ��ا ٢.�$ـ" Bوا�ـA �ـ ط��@�� ا�TL)، G اس
�ا$ �ی	�ش و سBـ,ذ �ـ ر�5 /ب د یD)  و �ـ 	*ـر دادن و �(@ـ" /ن Mـرج 5@ـ" B/(�ـ

�B ،$,د �ب 7/ � �y)رج �5دن /ب �7 ،$,د �� �8 �3>@Mه�") 	*ـر  ء�[ ا$یادر  ��
ی ��@�� 	G, ( دادن و �(@" /ن Gط�ا� (
  . mزم اس

(�)*� ١٥٦. g� ه در /ب �5ُ  ��ا��"$ �G	� �) 	ـ�و ��(ـ"  ��ـر یـ(TL را �5 �
 [���" از ��ط�ف $"ن !U 
سL)O �B د,$ �/ب  �8ـ/ب 7� ا�� �?,اه@" /ن را � Bو

                                                           
  . مثال ذکر شده است ١٥٩ن مورد در مسأله يا  یبرا. ١
  . ذکر شده است ٣٦نجاست موارد غساله در مسأله . ٢



 ٧٩/   مطهرات 

�<"�5دنه�  ،���[ اس
 ه�ط,ر "ی��*@" � �� /ن �"ا $,د ،>@" �KQ ر ده@"  *	.١   
(yـ� �ـ, ا(Fـ,ه 8 /ب ��*ـ�س� و d,رت را � /ب 7� ��,  	�د ا�� .١٥٧ �*(�)@< "

$" ��اF)� ) زمm ��KQ ر ده��"ا $"ن*	 
K ار �ی" ز"�� �� ��KQ ـ,د �ـ�  ��ـ,ل�اM
  . $,د MB,د �"ا �
� ?Gـیر �Gـ@TLّ  ءB$ـ ��ـ� رو /ب Kـ
�mزم ( ،�8ـ/ب 7��  ��در  �3 .١٥٨ �*(�)

(�y /ن $ی�@�� ا؛  ,ان /ن را در /ب 	�و ��د �B ���� ،$,د@< ]B$ء از ا�pB  $" �5 �ـ�
ر $U ]GKـOی� r Bـ ،$ـ,د �ـ$BTLّ@ـG� ـ ،ء� OL) 8ـT �ـ/ب 7� B$ـ,د و�ـ UBـ
�B دد�� .  

ر>� ر(< .١٥٩ �*(�)UB ا� � TU P)ر ,*GK$ م/ب 5ـ� �ـ  ا�� ده" �5B �� ه@<
ری� ر>ـ� سـxAF از /(�ـ� �ـ� �U ،/ب در d,ر B �5 ،$,د ���ران  �3 ی �U Pر(ـ، 

ف $,د ��  �م /ن ��س"h�، �<رU ن/ UO �B $ـ,د �ب 7/  ،K$ 8ـ�G $ـ,د�ـو ا�ـ� �ـ
ر دادن*	 i7,� �y)ف از /ن � ،>@h� ون (�/ب��یU "O �B ه�>@ـ" ��ـ" از /ن $,د، 

ر> سAF/ب �� U دادن TU P)ف $,د و از /ن �� رh� دی�� .  

6� و اح��م ����>'�� Rء�أ�  

�$ا � Uه �ا�,ن�"$ TL) �5 ی ا("  �Zف ی ،ا("  � Q�� ـ�فZ، �3  jهـ�  ��ـ5ـ� ��ـ
r / 8pیK� هیدر"@ �B  /ی" :  

 �  �ه  �9ف  ��'6

ط وا�A �ـ /ب �[ �@�� ا��Gو ه�y@ �8دا�Z 8Mف (TL را � /ب 7� .١٦٠ �*(�)

" سیو �ران � ��5 و �رK$ �F �� � .  
(�)*� ١٦١. 	�ZB ه"$ TL) هـ� /�ـ �5 �� $�اب �B، و سـ� �ـر $Kـ�G $ـ,د  "یـ�

Gط �ا�AJGK�  
ر �*,  /ن رااس� 
Dیه"@ .  

                                                           
بن+ابر ، اط نج+س اس+تي+از م+وارد ک+ه غس+اله بن+ابر احت  یل در بعضين امر در مورد آب قليلزوم ا. ١

  . باشد  یاط واجب مياحت
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(�)*� ١٦٢. 	�ZB  Pرا �5 س��K� ی"ه یاز /ن /ب  $B<�یروان د  ء�رده ,M،  "ی�
M  Oاّول دا8M /ن را �UO، MO ��B M T{�5د سO  ده و ��"  �� ط�ف/ن را,�)

F �� دو�ب 7/ ر ی�5ُ  ی ��8 ��� 
K$ .@yا�� ( [�ه��j 	�Z رده,MB  را 5ـ�Pسـ 
ی( از /ن /ب <��
�ـ�Dدر 5 ��ـ( �Zف/ن  ،�)"ی��  <�یدر �Zف د  ،M,رده( �<�یروان د   

�3 ��، 	�Z j��B از /ن Pی/ب  ،را دارد �5 س <��نی$. M,رده اس
 �<�یروان د   

O �ی[ �,ارد �یدر ا ذ�5 اسM ا"Gا� "�B  T{و س$K مL)ا ]Gدد��  T�! �� و ا��

OU ف�Z 8 $,د�! B�) د,$ .  
یـادرار  یـ!�ق  ی ،�دیا�� /ب دهن سP در �Zف ��  .١٦٣ �*(�) mت , 	hـ �یسـ

"@5 
�d8 /ن اMدا �� Pس، Gا� ���  /ن را Mـك "ی� ،mزم ط��@5ـ�د و ��ـ" سـ�  �Bـ

K$ ب/ � �F �� .@yه��یس
 از �"ن سP ��8 د �<�ید  �[ ا�� �U �  سـP �ـ

�  /ن را Mـك "ی� ،مmز  ط��@�� ا�G ،�� دا�Z 8Mف ��س" 
 5@@"هیس�ا � �5ـ�د و  �Bـ

K$ ب/ � �F �� س� "��، Q ��اّ� Pن �5 سK)ا 
"ه ���Z jف ��Z ��Kف �(@" دس

M را ("ارد وO ) زمm ل �5دن /ن��
K .  
(�)*� ١٦٤. 	�Z �) Bا�� ده� "$� P@  ده[ زده Pی�5 س" MO  یر در /ن�G? 

 ��و M  ،5ـ� ذ5ـ� $ـ" �FB �  �� س}T ��س" �Zف /ن   �� ه�� O$ّ"ت ��5
 ده@"  
  . @"ی�*, 

(�)*� ١٦٥. 	�ZB  ,M �5 راO ���"K یدر /ن �ـ,ش  @��یا یروان �?,رد  ��از /ن > 
ر ی�5ُ  ی ��8 /ب 7� ،��ده �$" ی�JdBا�� � MOـ هDـ
 �� Fـ� $Kـ
 و "ی� �Bـ

  . ("ارد mزم
/ب (LـT در /ن  ی�5 از �TL) 8 س�GM $"ه  �<�ید  �Zف ی5,زه  .١٦٦ �*(�)

 UOـ ،/ب ��سـ" /ن �5  ��� ه�� ،��ا$�G $,د ��ر ی	�و ر	�G اس
 ا�� در /ب �5ُ 
�B د,$ U jط[ /ن ه(ـ"  ��ر یدر /ب �5ُ  ��� 7"ر "ی� ،$,د Oو ا�� �?,اه@" ���

$" �5G�,B  �5 /ب ��  �م /ن 	�و رود و ا�� �Zف رط� �G$ط[  "ِن �از رسـدا/ب �ـ� �ـ
� "$� i) "ی/ن ��) x�*Mیو ��"ًا در /ب �5ُ  @"ی  . �<�ار(" ��ر 

  : "�/ب 5*  ,ان  ��B دو �,(� � �Z�8ف (TL را � /ب 7� .١٦٧ �*(�)



 ٨١/   مطهرات 

� ،�Zف را س� �� �F از /ب .ا��/ب در /ن  �7ـ"ر �� Fـ�سـ�  .ب 5@@ـ" UBـ� و Mـ
ه در /ن �<�دا(@" �5 �و در ه� د	�� /ب را ط,ر �("ی�� � ���  T{ن ��س" و س/ TL)

�("ی��  �ون�/ب را � .  
  Bا�� �Zف ��ر� .١٦٨ �*(�)U 8���8 د,$ TL) ه��Mُ ـ� /ن را  ،وF �� س� �y)@<

� ،از /بM و �UB "@@5، UO �B  د,$ @yب در /ن  [�و ه�/ mاس
 ا�� سـ� �� Fـ� از �ـ
/ن ��ـi  5ـ� در  ـ� Bو در هـ� د	�ـ� /�ـ �د�ـ�5  �ـم اطـ�اف /ن را �< ��� ط,ر �("ی�� 
�B  ون�� $,د� Gط�/ور(" و ا� AJGK� 	�Z دوم و س,م �F �� �5 در 
را 5ـ� �ـ  B/ن اس

  . /ب ��*@" ،/ورد("  �B �ون�/�� را � ،/ن
�� r  �Fی�  [ی�@�� ا. ���Z jف را ("ار(" ،�,ض /ب و �(@" /ن ، @,ر .١٦٩ �*(�)

U ]GK$O �B  "),$  یو ا��  @,ر/ب از /(Lـ (ـ"ارد 5ـ�  ی�B,ض /ب س,راخ و ��Lا 
رج $,د و /ب در M'5 � i�� ن/B  ر  $,د,d درB �7 ب/  �8ـ5ـ� �?,اه@ـ" /ن را �ـ

 �5@@" ��ا �� �3UO � L)/ ی$"ن"  i�� ر>�  $"ه/بU �Zف و �(@" /ن  یا��  یرا �
  . /ور(" �ون��

 �6'�Rا ��C �9ف��ء �  


��Z �5ف ( KL)B ءBا�� $ .١٧٠ �*(�)K  یراr  ب 5ُـ�/ یـ ��ـر یـ�� �F �ـ 
 ،(TL /ن ��س" ��5 /ب ��  �م �ه @"ی�ران �*, UO �B  س و  $,دو در 	�ش و �Fـ

ی	*ر  ،@�ی�(@" ا "@)� ��8( /ن �نی$ـ. Kـ
�mزم () �<" 5ـ�دن ی "ن��  
ذ5ـ� اسـ
ی�5 �"ن  B	�& در d,ر   �� TLّ@G� سF�$" ادرار�، Gا� ��ط��@ Aوا�، �ـ /ب  "یـ�

ر  �ی�  �در /ب �ر �GK$ �F ��B $,د و��5ُ و /ب �ران دو � و  $ـ,د  �Bـ U ]GK$Oـ
س و �"ن دارد و $�8 	�ش [ ��jیاF�ص �� gGMا، 
ر>� ،�,5U ا�س ( F� �5�
K 

  . $,د Bو �(@" /ن (�
سـ
 �ـ"ن را در /ب 5ـ�  .١٧١ �*(�)L) ریـا�� �Oـ"ن Uـ ،��طـ�ف 5@@ـ" � �ـ

�B �5 د ادرار�<� /(�� �"ن ��  ،$,د "$�� ا�d ]، G,رتیر ا(TL $"ه �@��Aط وا�، 
 rی� /ب �5 �� U �F ��O �)B ـ ،$,د��ون /�ـ"ن و دو �� Fـ� در /ب ر	ـm ]Gزم �ـ� Bو
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)�
K،  ا�� در ز ���ـ@" 5ـ� /ب از �ـ"ن �ـ"ا $ـ,د وی�*�� 
دو  � /ب �� /ن �8ّJ دس
5	�� �F /ب �� �"ن ��س" B 
  . اس

(�)*� ١٧٢. Q "@ـ�ف را 5ـ� �ـ�  ��ـا�� �?,اهZادرار /ب  �8ـ/ب 7� L)ـT $ـ"ه �ـ
"@*��،  �y)در  ادرارB  �5در d,ر  ،و از /ن �"ا $,د �("ی/ن ��  ��� �F /ب رو rی>@

("ه ءB/ن $�)، UO �B  س  $,دF�ی�<� در   Oدو �ر $Kـ�G $ـ,د  ـ Uـ "ی�"ن �5 �
س و 	�ش و � ��ا�و در ه� �ل  ��ددF� ]GK$"@)یـ ��@ـ�� 	Gـ, ( �8ـ�ـ /ب 7� @�ـیا  

Gط�ا� A١)وا� �� /ن � "ی�KQ   . "ی/ �ون�/ن را 	*ر ده@"  
ی�KU  ادرار��  ��Bا�� $ .١٧٣ �*(�) $ �GMار�د,M�� ـ,ر (*ـ"هM ـ�اQ �5،  TـL)

�("ی/ن ��  �رو - ه�>@" j5 - /ب �� r �Fی>@(�y  ،$,د (LـT /ن  ��5 ��  �م �ه
س
 دا8M /ب L) ب $,د�از ���س" وK� �G	ر ]، UO �B  د,$ �ط�ا�B Gو  AJGـK�

/ �5 
 ،@�ـی�Fـس و 	ـ�ش و �(@ـ" ا رو د �("ی/ن ��  �هj /ب رو <�ی�� �F د  rین اس
ر دادن mزم (*	�
K .  


��Z �5ف ( ��Bا�� $ .١٧٤ �*(�)K Q ���� د ادرار,$ TL) )ن,M 8��،  ع و,	"�
@�B (
سL) ط�ف �5دن�� � �y)و از /ن �ـ"ا  �("ی/ن ��  �رو �F ���8 /ب 7� rی ،>@

 ،$,دUO �B دد�� �� BوFن را/ "@)ی ��@�� 	G, ( س و � Gط�ـا� (	*ـر ده@ـ"  ـ  "یـ�
�� /ن �KQی/ �ون�" .  

  %� ,ب �ء�أR ��اح��م �7%�ط %; '6� �ی�0

 ! ،(TL ءBه� $ .١٧٥ �*(�) �U "@@�) را از /ن �� ط�ف 
سL) ]O ـ�)B ـ,د$ 
�س
 در /ن �("ه �$ی ر(P یا�� �,  BوL) ه��  ا�ـ��� !@ـ,ان ��ـل . ا$�ل ("ارد ،"
�سFB را 
س ��طـ�ف $ـ,د  [�/ب ��*@" و ! ،M �� TLّ@G� �5,ن اسF� Bو�ـM,ن از 

") ،ر(M P,ن در /ن ��U سF�O �B "$� P)ا(@" ر,G� �y)��  @"هیرا � �,اد $,  و >@
5ر mزم ( [یا ،ط�ف 5@@"�
K .  
ر $m ]GKزم اسـ
 Uـ �� �3 ��5 ��ا �در �,ارد .١٧٦ �*(�)� "@<B ـU درB  ـ,دن�

                                                           
  . ذکر شد ١٥٥ح آن در مسأله يتوض. ١



 ٨٣/   مطهرات 


�( د	�ت $m ]GKزمK ا؛�� rیـ�� دو �ر $KـG[ دارد >@(yـ� در  ز���B ) �5$ [ی�@
5ـ�  �در �ـ,ارد [�ه�y@ـ ،اسـ
 �GK$B $,د 5	 <�ی�ر د  <�ی�ر و در روز د  rیروز 

ر دادن ��ا*	� 
�� mزم اسKQ رج (�,دنM )�3  ب  ����8 �,رد/ �Fـس �Gـ@TLّ �ـ

�mزم ( ،)7�8�K �� ��dم $,د �5 	*ر 	,رًا و �"ون 	L)ا ]GK$ از "5ـر �ـ�  [یـا اّ�ـ

��  Bا("ا�GM (*,د r*M A�,� �5 $"ن ��ـ"ار 7�ـ8  ـ,ّ�� �� �M �7"راز /ب KQـ
  . ��دد

ت و �@"م و �(@" ا .١٧٧ �*(�)�,F� ه� ��(� وZ دیا��,$ TL) �@، � یه�(@" سـ
 	�و ��دن در /بی?G[ /ب �� /ن ی� ر  ،ء�ا$، OU B�  ـ,د $,د$ TـL) ط[ /نو ا�� �
<U jط[ /ن ه(�y �?,اه@" �@O د,$، (" �5 /ب  ��ر یدر /ب �5ُ  ��� 7"ر "ی���

$" �5 از رس Bرط,�G ءB/ن $و ا��  ��س"�� �ط[ /ن � �G$ِن �دا"  i)/ب �� �ط[ /ن �ـ
�B د,$   . �<�ار(" ��ر یو ��"ًا در /ب �5ُ  @"ی(� r/ن را M* "ی�

�,ن (TL $,د .١٧٨ �*(�)d ه�Z ا��، �B �5د�را  �3/ن   ,ان �، �ا�� �ط[ /ن  Bو
�3  8�ن $�� (�(TL $,د 7K)و ا�� ا 
Kr  ن,�5@ـ" 5ـ� /ب (LـT �ـ� �ـط[ dـ

 (�ی"ه �رس، U ط[ /ن�O �B  "$� .  
 �<�دا(@ـ" دهـن در /ب ا�ـ� ،�(ـ"ه هـ  د(ـ"ان �5ـ�  KLّ@G�B  m��Qا .١٧٩ �*(�)

UـO  ،"ه�(LـT رسـ �Qـ�ا �/ب ��  �ـم ا�ـ�ا ���,م $,دو ) �$" 7�8� /ِب  ه�>@"(
�B د,$ .  

(�)*� ١٨٠. KL) jK� ا��B �م 	�Kا� "@) U^سGی ����B  �Sرا ذوب 5@@" و در ا
 ،/ن را /ب ��*ـ@" ،�@�Lـ" $ـ"نذوب �5دن �ط[ /ن هTL) j $,د >@(yـ� UـT از 

U ه�شZO �B  د,$ .  
ه� (� .١٨١ �*(�)Z ا��r د,$ TL) ن/ "@) B"ن در d,ر �� /ب 5* ،س@P و �

U ف (<�ددh� �5 /بO �B  ،$,د �ب 7/  /ب 5ُـ� ی ،8 �$"�M,اه ��  /ب �ـریـ� 
"$� .  

 یـ7@ـ" �Kـز(" و سـ}T /ن را در /ب 5ـ�  ،/ب $"ه (TِL  ا�� از $��ِ  .١٨٢ �*(�)
ر�� U ")ار�>�O �)B د,$ .  
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��یرا /ب ��*" و  ��Bا�� 	�د $  .١٨٣ �*(�)U "@5 ]O $ "�� ه و"$r  �5 "@5
س
 را از /ن �� ط�ف �5ده �!L) ]ی�) ، @ـن � اط�ی[ ��ی/ب ��*"    " دو�ره /ن رای�
U5@" �5 ! "ا��
س
 �� ط�ف $"ه اسL) ] ـ� وسـ,اس  ،�<� /(�� /ن $?ص؛� ^GـF�

ءا!x Gیd,رت �� $M r,  [ی�$" �5 در ا@ "@�) .  
س 	�د ا��  .١٨٤ �*(�)F�B  �5 ریرا در� ً̂ ��" " و /ب ��* � �L[ /ب در /ن  ��

F��"@، ل ("ه�Gا� �y) O/ن �Fـس Uـ ،5ـ�ده ������ـ,  "ن /ب��Lـ[ از رسـ " 5ـ�>@

  . اس

س و �(@" /ن را TL) �5 � ،ا�� 	�د  .١٨٥ �*(�)F�B  "$ ،/ب ��*" و ��" از /ن ،�
�,ن یM,رده 8�ِ d � �F7 ]�< 8یاز ا یل ("هـ ،ن �*ه"ه 5@"در / ،ه�Gا� �y)/ن " >@

<��س ،�5ده اس
 �����,�"ن /ب �از رس ،F� ،/ن UO B� "$M,رده دا("  �B اّ� ا�� �
�,ن و �(@" /ن �(i از رسی8�ِ d $ـr  ،�,رد [یدر ا ی�TLّ@G $"ه  �8ّJ /ب ��  "ن�

$� �G$8 ،"داJ� را دارد /ن TL) j�� .  
ط[ 8�ِ  نی$� �� TL) ا�� /ب 
�,ن رسیذ�5 اسd �"$ط[ /(� (LـT  ،"ه ��

��,( Bاس
 وd ه� 8�ِ وZB �5 �� رو�ه"ه � س �*F�B  د,$، UO ـ�B  ـ$�<ـ� ؛ "�
س/ن �5 F��,ن �5 �ـط[ و �?Dـ ،�"ا(" در ه@<م 	*ر دادن d 8 و� TِL) 
ِ�K7B 

ه� $"ه اس
 ،�,دهZ .  
(�)*� ١٨٦. �F)و د 
 $ـ,د B"ه ��<� /ب 5*ید  ����8 ا$ ،TL) �5 $"ه �ا �,$

@yا�� �"ن �و ه� 
س ی[ اسF�  �Zف (TLی، ��<B �5B �5 از رسـ "$� �G$ن �دا"
�,��   . (�@" ���/ب �� /(�

$" و ��" ، �"نی�� �Zف ا .١٨٧ �*(�)� TL) ط,ر�ـ ��<B ن �$ـ,د 5ـ� از رسـ"
�,�� (�y �?,اه@" �Zف و �"ن را /ب ��*@" ،5@" ���/ب �� /(�@<، را �ـ�  B" >��ی�

  . ط�ف 5@@"   /ب �� /(� ��س"
P یـ ر یـ/ن $ـ[  ��5 رو B@���8 ز� رود �5B /ب در /ن 	�و � B@�ز� .١٨٨ �*(�)

"$�(8 �ا�� (TL $,د � /ب 7� ،�U �O �B ز  $ـ,د  !ّ�ـ
 �ـ� هـ  Pیـ� $ـ[ و ر یـاّ�ـ
 ��M,رد� ��KQ /ب �7�8 ��ب 7/ ��KQ j�����K� ٣٦( 8 را دارد �5 در (
$�� .  



 ٨٥/   مطهرات 

5ــ� /ب در /ن 	ــ�و  B[ ســ?�G[ ســ@P 	ــ�ش و /�ــ� 	ــ�ش و ز�ــ�ز�ــ .١٨٩ �*(�)
�)B ،رود �ب 7/ �ا�� (TL $,د �U 8O ـ�B ـ ،�ـ�دد�/ن  �/ب رو �" �ـ� 7ـ"ریـ� Bو
�5 �ری��  ")�� �y)�ون (ـ�ود و در �ـ� یـBا(" از ��Lا ?�Gی/ن ر  ��5 رو B/� $,د و >@
�Bد ی,$ i��، ا��� UO � L)/ ی$"ن$ 5 ءB" /ِب ��i $"ه را �UB �<رU 8��  ی 

 وسی�ون /ور(" ��Zف ��   . ��i 5@@" �ا  �� ��@"ه�

  �Qز7. ٢

�ز� .١٩٠ �*(�)U را xD5 �  و U '5 ط�$ �@U � ]O �B "@5 : 

�ز�/(�� : اولU ]O "$� .  
$" و� M ]r*�/(�� ز�: دوم�B  و�,د� � G�,و رطB 5@@ـ"ه (ی5ـ� سـ�ا 
�
در  ،Kـ

  . [ ا$�ل ("ارد�ز�
ط mزم�/(�� �@�� ا�G: س,م، �س
 از (L)ز�� �� xD5 �  �� TL) ]ِس�ای U '5 
 ی

"$   .�5ده �
(@" M,ن و �/(�� ا�� !: >�رم� TL) ]ی ،ادرار�8 ِ��� TLّ@G� B  ه در"$ TL) �5

"$� xD5 �  و U '5، �  ]G	یراه ر��  �� ز��U ن"� ً̂ F7ـ �y)[ �� ط�ف $,د و >@
!�"$س
 �� ط�ف $"ه �L) ] -   8��� *D5B  ـ8 ازF7 ـ,ده �ـ� ادرار $ـ"ه و�5ـ� /

س � ز�� �]، *Mr ه"$ - @� Gزم��� ا�m ط  ]G	راه ر �ی��  �� ز��U ن"�]،  UOـ
�)B د,$.   
jL@U :ز��ی[ �M "O ی P@س $" ی /�� 	�ش و �(@" ای�  راه ر	G[ رو [ی�@��ا@��� 

�ه و �(@" ا��g ،	�شFی� و س�@، TL) xD5 �  و U '5، UO �)B د,$ .  
(�)*� ١٩١. Gا� ��@��TL) xD5 �  و U '5 Aط وا� راه ر	G[ رو ،��  
�Dسـ/

�5 � >,ب 	�ش $"ه و ه� B@�ز� �و رو��� [ ط,ر � ,ار UـOیـ"ن �ـ� د �"ن و 5*ـ�ـ
B�) د,$ .  

 ���ا .١٩٢ �*(�)UO ده ذراع�) و  � G�� xD5ـ� اسـ
 ��ـ"ار UـU '5 یـ ١$"ن 
                                                           

  . پانزده ذراع حدوداً برابر با ھفت متر است. ١
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�ده ذراع  ه�>@" ،*�G راه ��و("��)U از �G�5 ی����  �ـ� ز�ـ�U ـ� طـ�ف  ،[�"ن� 
سـL)
  . $,د

 و  � m� xD5زم ( .١٩٣ �*(�)U '5 
K"$� � ، *M ا�� ����r � "$� jهراه  
U ]G	رO �B د,$ .  

(�)*� ١٩٤. �� U '5 ��)/ ی" از� TL) xD5 �   U ]G	راه رO "ـ"ار ،$ـ���از  
�,ده �/ 8�ِ �� 

ً
m,��� �5 jاط�اف /ن هB د,$ UO �B دد�� .  

(�)*� ١٩٥. K5B � و زا(, راه 
�5 � دسB رود،  
 زا(, یا�� 5' دس�  TـL) او
 ،$,د@�Gا� ����) OU ]G	راه ر � Aط وا�B د,$ @yو  ـ�و ه�  �� Uـ[ اس
  ـ� !gـ

!,@g�B U رن و >�خ �, ,ریو (�8 >�، $یو �(@" ا [���@ .  
(�)*� ١٩٦. ]G	ی�,  ،ا�� ��" از راه ر P)ر  ذّرهی س
 �5 د  5B,>� �هL) ه یاز"

�)B د,$،  U '5 ل ("اردیدر(" ا$��� xD5 �  ط �KـAJG /ن اسـ
 �ـا�G ه�>@" ،
  . راه ��ود �5 /(� هj �� ط�ف $,د ��5 �� 7"ر
(�)*� ١٩٧. 8Mدا xD5 � U ]G	راه رO �)B 5' �,رابو  $,د )�� @�Gط �ـ�� ا�

]G	راه ر � Aوا� OU B�) ی@�� 5' /ن از >�م ی�<� ا ،$,د ]G	و راه ر "$(@" /ن �� 
$" ���,ل� �( [�ز� �رو � /ن� .  

  ,��Kب. ٣

ب .١٩٨ �*(�)G	/، ن و د �ز��GMی[ و سU ط�$ �@U  : O �B "@5,ار را �

$ـ"یس�ا �ء (B�  TL$/(��  اول� �G$5@@"ه دا 
،  TـUـ*M ا�ـ�r " �ـ� یـ�$ـ" �
ف  - /ن را  � 5@@" �ا ���وسh� ب/ ب /ن را M*ـ -  /ب (TLیه�>@" �G	/  r 

"@5 .  
س
 در /ن $�/(�� ! دومL) ]B7 ء�B "$("ه ��) .  
��/(�� > س,م� �ب ��,��از  G	/ "ن���ده  ،(�@" �U 
*U ب ازG	/ ا�� TUـ" ی@) ا�ـ� و �
�" و $یاG� �@Bء *M را TL)r "@5، $ ن/Bء، UO �)B د,$، � �ا�ـ� ا�ـ� �ـ� 7ـ"ر Bو

ز )O  "$ $ی���ف �$" �5 از  D$ �*��,�� بG	/ "ن���ل ("ارد ،(�@"   . ا$�



 ٨٧/   مطهرات 

رم�< ب ��  @�G	/ ��)/Bی $Bء *M را TL)r "@5، ـ$ ً̂ (LـT �ـ�  ءTUB ا�� ��
ب M* ���سو G	/ د و�r د,$، UO �)B دد�� �$ـ" 5ـ� M*ـ �ا�ـ� طـ,ر Bو�r 

ب G	/ �� 
 داده $,د$"ن !�	ًFK)، ل ("ارد  . ا$�
jL@U ب ��"ارG	/ ��)/� ـ�G	ـ�و ر	ـ� /ن � 
سL) �5 ن را�GM�� Fـ�  rیـ ،از �@ و س

*Mr "@5،  ا�� TUیr ز� �� �F و رو��� "�G� TL) ن�GM r/ن را M* �[ و س
 �	�& رو ،"ی(� �r /ن را M*ی<� ز ی5@" و د	�� د U ن/O �B یو ز  $,د TL) ن/ �

�B ")� .  
ء�ا$ .١٩٩ �*(�) �,�@�B )Q�
�S � (8 از ز�dـ��5 در ا�در  �Bـ� dـ,ر  B[ �,ده و

 ،a و ������8 5,زه و  FK @"ی�,   B[ (��/�"ه �5 در �ل ��e �� /ن ز�U بG	/ �O 
�)B  ء ز� $,د�� �eره س@ $,د  B[ $��ده ��و /(�y در �ل �U "@)� P و ا��ل /ن �

U بG	/O �B 8 (�8  ه�>@" $,د�ل �$ـ" اّ�ـ ا�ـ� !�	ـً �ـ�ء ز�ـ و�@�,ل و 7�G)ا� ]
U بG	/  �yی/�� �(@"  $,د  KJ�O �)B,ب (*,د �B �5 رو�ش ی�ِ[ �,زا�ز� �	 r


 ی س@P 	�ش ی�Dس/  . ا("ا�GM $"ه اس
 ، ...� $"ه و� 7ی
(�)*� ٢٠٠. g� بG	/� ی� و �,ر� U را TL)O �B "@5 �	�G $ـ"ه  Bو� �) ا�� �

�) "$� U را   . O �)B "@5ه
ن و .٢٠١ �*(�)GMو � ��گ در ه�  ,ه�ه�)/، ���Fن و سه�     ��در و �L@Uه و � ،ه

ن �ه  >,ب و�GM5ر ر	�G در س ��، Gا� ��@��Aط وا�ب  ،G	/ �UO �)B  د,$ .  
ب �� ز� .٢٠٢ �*(�)G	/ ا���"�G� TL) ] ن $ از /ن ��" وK)اr 5@ـ" 5ـ� ز�ـ� ]

�  i7,�� ب  � �,دهG	/ ی"ن�)  /ن �  �ی ،� *M بG	/r  ـ�ی$"ه) (LـT  ،[�/ن ز�ـ ،
@yو ه� 
س
 از /ن �� ط�ف $"ه �r ! �5 "@5[ اس
 ا�� $�اسL) ]ـ� و ا�ـ� یـ) 

$r < �5 "@5��ب �,ده  �G	/ x�  i) (�ی�، Gا� �� �KJـ,بط وا�ـU AـO �ـ�@ـ
B�) د,$ .  

ب �� .٢٠٣ �*(�)G	/ ی ا��r  ـ" و �ـ� وسـیط�ف د�G� TـL) /ن�,ار ��ـ ،	ط�B  5ـ�
�G) ب �� /نG	/�) ه"�*M �r د,$، ���) "�U ه� دو ط�ف 
KO ـ ،$,د� rیـا�ـ�  Bو
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ه� د Z ز�ی,ار یروز  O	�ـ& Zـه� /ن Uـ ،5@ـ" Mr*ـ <ـ� �ـط[ /ن رای[ را و روز د �
�B د,$ .  

٤ .;�  ا�0ح�


 $�ا�� �� .٢٠٤ �*(�)�BTL) ء -  ً�ـ� dـ,رت  !ـ,ض $ـ,د 5ـ� �طـ,ر - !�	
$B �5 از ا! - <�یء د�TL) ن )<��هB�5 ! ی�"@GKه TL) ] ()�
K - / یدر"، O Uـ
�B ؛ $,دF�  ���7��2 د � ، "F رت (,!ی,d 8B $Bء -  ً	�! - $ ��B د OU یء�>،  ��JGاس

ل >@". (م دارد�� : 

١ . �GK5M زد و,K� TL) ی>,ب rسP در (���ار 	�و رود و (�. ٢. دود ��دد 
ه��. ٣. $,د، "F  را 8  8ی/ب و ا�^ح (TL را ��ب (�,ده و /(�

ُ
 ,ه�ـ� ی��گ  ی�� �

 8ی(TL را �?,رد و در �"ن او  Fـ" ��Qا ی/ب (TL  ،�^ل �,$
 ,ان��. ٤. "ی(�
  . !�ق و �(@" /ن ��دد ی [�س�� ی�� ادرار 

v  ا�� $" T@� �5 $ �ا �� �,(� 8یو  F" ���اّ��Bء ���ض (*,د �,!  jاسـ یـ @� 

Dd ن !,ض $,د/، UO �)B ل ،��دد  : �� !@,ان ��

��  �Bـی� �	 ���ــ v [یـا ، از /ن (ـن �}�(ــ"یــا�ـ� �@ـ"م (LــT را /رد 5@@ـ" . ١JGاســ
یو (ن  $,د KJ�B,ب (� 
یا�� /ب �3�2 . ٢. /رد ��5,ر (TL اس  TـL) ف�hـ

ی !�] ?F  8 ادرار را�� TL)�� ر ��5,ر را?� T{3 (�,ده و س� ��  "یـi "Uی�ـ ،@"ی(�
"F  8 ازF7 ر ��5,ریـ�ـ� �ـ"ن  iی$"ن �ـ� 37ـ�ات �ـ 8ی/�"ه (TL اس
 ا��GّF ا�� �? 

س F�ی ء�ا$ �یس  را (TL (� "ی��M,رد (��)/B "@5 .  
(LـT اسـ
 و اّ�ـ  ،و �(@" /ن �5 از TL) 8�ِ س�GM $"ه 5B,زه ِ�� .٢٠٥ �*(�)

�QزB ه �y)$" >,باز M,اص  rی� ��5 از >,ب (TL درس
 $"ه >@F) در /ن، 
UO  TL) 8�ِ و ا�� 
ل  8ی/ F  x"�� ا�S اسDدی�� س,$ ��/ ، Gا� ��@��Aط وا�، 

 TL)B� "$� .  
(�)*� ٢٠٦. $Bء KL)B ) ,م�ه ��5 ��"$ ��JGاس 
Kی�) ، 
  . (TL اس



 ٨٩/   مطهرات 

  ا�(Oب. ٥

ی M,د �� M,دا�� $�اب  .٢٠٧ �*(�)  ،در /ن ��rـ8 سـ��5 و (�ـ ���?G[ >یر  �
 ،س��5 $,دUO �B یو /ن را ا(�^ب �,  ��دد"@ .  
س
 د ی ،"ی�5 از ا(<,ر (TL و �(@" /ن �� دس
 / B$�ا� .٢٠٨ �*(�)L) ��  �<�ی

 ،س��5 $"ن � ،/ن ��س"UO �)B د,$ .  
 �ا س��5 .٢٠٩ �*(�)��M و x�*5 �5 از ا(<,ر و� / 
(LـT  ،"یـ(TL �ـ� دسـ


  . اس
ل ر  .٢١٠ �*(�)$,U ا(<,ر یا�� � داMـ8 دا(ـ�ی��M   $ـ" و  �هـ� ا(<ـ,ر و ��Mـ

 ,?�"@@5 
و �د(Lـن و �(@ـ"  �یهـ,  ،ر�?M ]Gی���� ر  ،ا$�ل ("ارد ،اه@" س��5 درس
x از سـ��5 �@�ـ� Uـی�<ـ� ا ،� ا$�ل ("ارد�از س��5 $"ن �$" ( 8F7 ه�>@"@� در /ن یا


 5@@"ه $"ه � ،$"نK� و ��K�"$ .  
�ـ�ام  ،Mـ,ردن /ن ،"یـ��ـ,ش � M,د �� M,د یx / �� �5  �/ب ا(<,ر .٢١١ �*(�)

�B نو ا� $,د/ 
�K7 �5 دو "$,L� د و ) دو س,م /ن( � /ن 7"ر,$ j5یr ن/ 
�K7 
7) س,م rی(�B ")
 5@@"ه اسـ
 $,د �B^ل � ،��K� �5 د,$ 
�S ـ� ( و ا��y)@<

h��B �GD�  ر,d ا(" درB  ,M �� د,M ش � د�5 /ب ا(<,ر,��
 5@@"ه یK� و ��K� "
�B س��5 $"ن �^ل �) $,د � �@ B د,$ .  

��ذ�5  نی$�K� 3,ر �5 در)
 /ب ا(<,ر � �� �ـ,ش /�ـ"ن ) ١٢٧( اس
 ه�$��
�) TL)B اب $,د $,د�$ ��)/ �>� .  
(�)*� ٢١٢. 
�K7 دو س,م( ا�� دو (د,$ j5 ر �"ون �,ش /�"ن,>)ب ا/،  �y)@<

7("ه /ن �,ش ������@ـ��  - �ه�(ـ� $ـ - @"ی!�	ً �� /ن /ب ا(<,ر �<,  در d,ر B �5" ی
Gزم�ا�m ط، 
  . ��ام اس


 �,ش /�"ه ��5 ���,م ( �ب ا(<,ر/ .٢١٣ �*(�)Kی�) �^ل اسـ
  ،M,ردن /ن ،
�ن ی�ا�� �,ش � BوK)ا 
 /ن��ی"  �K7 ه) دو س,م /ن( [ (�@" �5 دو"$ j5،  ل^�
�)B د,$ .  
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ً̂ در  .٢١٤ �*(�) (�y �� /� ،ا(<,ر �$" ���"ار ،Q �$,M,ره rیا�� ��@<B  �5 از
� �G	�� �$,M ن/B ن /ب@" و ی, /ب ا(<,ر (< $,د/ �"$,L، 
  . M,ردن /ن �^ل اس

��دا(� ا(<,ر در > rیا��   .٢١٥ �*(�)� � x / � �5B "$,� �� ـ" و$,L� ـ" وGD
�@ـ��  ،	�ـ& Mـ,ردن /ن دا(ـ� ،[ ر	Gـ� �Kـب �ـ�دد�در /ن �?�,ط (*,د �5 از � �ط,ر
Gزم�ا�m ط، 
  . ��ام اس

� اسـ
 5ی� ،�ه �}�("�P $یا�� �?,اه@" در >@" د  .٢١٦ �*(�)>Dـ���را 5ـ� در    
�"ه ��(@"��5 �,ش ( B<یدر د  ،ا(" �"ه زده�,ش / Pِ ید  .  

و  U "Oـیـا�� �� �ـ,ش / [ی�@�� ا/ب Q,ره ��j /ب ا(<,ر را ("ارد  .٢١٧ �*(�)
���^ل اس
 و >�  jم (�5 ه,���� 

 Q,ره اسKا(<,ری (�y �,ش � @<�" �^ل ی


  . اس

  ا��(�ل. ٦

(�)*� ٢١٨. � �y)ن  ،�5 !�	ً M,ن ("ارد B,ا(�>@K)ن �"ن ا,Mن �ی,M � B 5,ا(�
در ���ض /ن �$" �5 ��ب  ،$"ه "ه��� M �5,ِن  �را ���" �� ط,ر M,ن ��@"ه دارد

ن  �ا  �(@" U*� ،,ان ��دد��"ن /ن �K)ی�5 از �"ن ا� /ن Mـ,ن  ،��ـ" MBـ,ن �ـ B,ا(�
 ،$"ه "ه���UO �B ل �یو ا $,د�G)را ا ]B  ,ی�"@ ),M  ��5 زا�ـ, از ا(Kـن �ـ�ا Bو اّ�

� �L���B "��  ,��� ء �"ن او ��م (>,ن�� 
KB د,$ �)   . (TL اس
 ،ی
(�)*� ٢١٩. K5 ا��B �*U ا� �GـK*) x)"ـ,(��ُ  ،را �5 �ـ� �ـM ـ" و*B  ـ�*U را 5ـ�

 ،"ی��ون ��"ه از او ����U ن,M ن/O  ز 
U*� $ـ,د  ��ا در ���ض /ن �,ده �Q �5ایاس
ن ���	d�� � ه�>@"�K� �*U ]G*5 ن و,M ـ�"ن�$" و� j5 رB Gن �ـا�/ AJGـK� ط

�5 
  . $,د �ا��م M,ن (TL در �,رد /ن �ر ،[ d,رتیدر ا اس

  اO0م. ٧

د  .٢٢٠ �*(�)�$ �	(<ی��  �B@ی" ی[ �<, �ا�� 5>B F)ا� j M ت,F) ا و"Mء�� 
دت �"ه"�$، )ن �ـ ،�5 �$" ��B ه� ز���K�B ـ,د$  ً̂ Fـ� 7ـy)��ـL) jـT را و >@



 ٩١/   مطهرات 

�G$ن $"ن ،دا��K� ن و � ،��" از B@��"ن و /ب دهU و !�ق اوO �ا�� �,7ـB  iاس
 و
Kن�س
 �� �"ن او �,ده�! ،$"ن ��L) ]،  ،/ن را /ب ��*ـ" �" �� ط�ف 5@" و �ـی�

ن $"ن ! 8F7 ���� ا����K� از�"$س
 �� ط�ف $"ه �L) ]، Gا�� 
ط وا�A /ن اس
  . /ن را /ب ��*" ��5 �

س او � رط,�
 �� �"(x رس Bا�� �,�7 .٢٢١ �*(�)F�"ه �$ـ" >ـ� ��5 5	� �,ده 
F�$"/ن F) �< "$ن $"ن در �"ن او ���K� i7,� س در، Gا� ��@��Aط وا�ـ، " /ن یـ�

س را ��اF�O �,دن�5  �ا�,ر �U 
  . "ی(� �� �3 ،در /ن $�ط اس
د  .٢٢٢ �*(�)�$ �	 �Kـ��ن $ـ"ه ی[ �<, �ا�� 5ًF�7 ")ن ("اK)ـ�یـ" و ا) ،  UOـ

@yو ه� 
د �اس�$ �	ً  "یرا �<,  [�[ ا�� 5F�7 ")ن �"اK)ـ و ا�ن (*"ه اس
 و��K�B 
<��ر $�د �5  ��Zا سز�ر��) ] ")�$" از او س� (�،  OUبK� �� B� /ی" .  

٨ .X=' ّ��  

(�)*� ٢٢٣. �F  ّ�$ �5 

 /ن اسBء KL)B  ��AFن $ س"$ OUBـ�ید  ء>،  UOـ
  . $,د

 �ـ ،س��5 $,د ،ا�� $�اب .٢٢٤ �*(�)  jف /ن ه�ZBـ,ش  ی� i5ـ� $ـ�اب �,7ـ
 رسL)/ �� ه�/�"ن"، UO �B د,$ U ر>� و >و�� رو �

ً
m,��� �5 jه�ن � /B "ار(ـ�� 

 ،ا�� � /ن (TL $"هUO �B دد�� �
 �Zف �� /ن $�اب  ،ا�� �� !ّ�
 �,$B xو*U
�,ده $,د/، Gا� ��@��Aط وا�، � �F �
 UO �)B  د,$ .  
(�)*� ٢٢٥.  �	5 �yدر دو �,رد� � �F  ّ�
 UO �B د,$ : 

١ .�	ن $,د �5��K� �5،  8 او درDدنط,� OU  @yو ه� 
 Uـ"ر��رگ[ ا�� ��i اوس
 8Dدر یط� در��رگ ی� �ن $,(" و��K� اوB  ـ�� jـ,دن��� O ،[ �ـ,ردیـدر ا Uـ

�5 
�� ��  �F ،[یx از ا�U .ا��: �*�وط �� /ن اس�) �yن�ـ�
 از 	ـ�د  ـزه �Kـ�� 
در یU"ر (� س
 �,ده �$"در ) ...یL) j�� .ب. �yّ�،  ن وه�ـ�اه /ن  ـزه �Kـ��

J Gس�Uس� 
B "$�دیr .ج .او �) ��	5 "$F) ـ�y� از او، ه��اه /ن � .   
٢ .�	5 8Dط� )از ا�ـ"اد ه�ـ�اه او  �Bـی یـ� �ـ�دد و Uـ"ر �اسـ �5B �� دس
 �Kـ��
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"$F)، U دندر,� Oن اس
 و در ا ��K� ن/ i� ،[ �,ردی UO 8 � $"نDط �F ّ�ـ
، 
� �,دن�ّ [ اس
 �5 ط8D در d,رت ��ی�*�وط �� ا، �@) �D5 ر�Zیا" .  

(�)*� ٢٢٦.  �G? س@<ی B �5 رو�8 ��ّ � ،/ن KQ را 
B "@ر>� دهU ا و�ن  / 5ـ� �ـ

 را ��ّ !,رت �B "@)$,U K5 
� ،ده" �5B او را B � 8KQو دس� B ـ�  - [ �ـ,اردیـا�

ّ�
 و /ب� � ،8KQ i7,� 
ً
m,��� �5 �ار"�� 
  -هیB �5 �ـ� او ری?Gـ�، در  �ـس اسـ

8KQ م $"ن ،��" از  �UO �B "),$ �<رU ا  و�ن !,رت � / 
 را �ـ�ّ �5 �B "@) ،U,$ـ
ز ("ارد�	*ر دادن ( .�Fـس و �ـ"ن KّQـل و سـ �@ـ��  G�Bـ - KQ 8ـ8 دادنی� وسـیاّ�

Gا�� Aط وا� ه@<م 8KQ � �در �,ارد
ً
m,��� �5�TL) 
 B� "),$ - �F  ���OU 
 

B�) )دارد�$,د و �)ز �� $GK[ �"ا� .  
(�)*� ٢٢٧. K5B  �5$�£ KL)B را /ب �ـB "5*ـ،  ،ءB$ـ"ن /ن $ـ ��Oـ" از Uـ

�5 jاو ه 
 �,K$ i7ـG[ ��� ��"ار - ء �,دهB�� GK$[ $�وس دس
ً
m,��� �5، ـ$ ء �Bـ

 /بی(TL و  �د در  �س اس
یر  �5B از /ن � یBه - UO �B د,$ .@yدر  �3 [�ه��� 
$� س �F��]  س $,  �هF�Bس یF� �y)@<  3�2 ه�  ،$�GK $"ه �$" B$�! دسG,ر �

$س� ��uDJ ��دان �F�O $"ن U ـ [���" از�Mدا 
�K7 وB  ـدرب$��] j5ـ� ( هـ
 وسً	�!���  ,*GK$بK� �� B� /ی"@ (� �F �
 � OUB  "),$ ) ز�و  . ("ار(" "ن��� /ب 5* 

(�)*� ٢٢٨. س را � /ب 7�یاز �"ن  یBا�� �F� ��  ،8 /ب ��*@"�از /(Lـ 5ـ� KQـ
 سـAFاز �ـ,ارد اطـ�اف /ن �Jـ8 �ـ�  ���B[ اس
 در ��hـ ،١$"� TL) 8B ��/ب 7�

�� (TLی��M,رد � اKQ ]، "$O $"ن اطـ�اف ���ا �[ �,ارد�در >@. (TL $"ه �U 

-  
ً
m,و ���ـ 

 (TL اسـ�K7 �� 8gGّ� �5ب 5*ـ/ iسـ�ا ،/ب ،"ن��,7ـ 
 ی�ـ� /(�ـ

�B "@5 -  m) ��3زم  
K�� رت,d �)$ـ"ن /ب �ـ� ?Gـ� ی���ـ� UـT از ر ؛ �د�ـ� �"ا�
O $"ن /نU و TL) 
�K7، jاط�اف /ن ه - TـL) �� - �� 	�ض (TL $"ن �ـ KQـ

� OUB د,$ . 

� Uـ�5ـا�ـ� > اس
 ط,ر [�ه�B < ر��ـرا 5@ـ � TـL)>ار(ـ" و رو��هـ� دو /ب  

                                                           
  . اط واجبيبنابر احت، از موارد یو در برخ یاز موارد بنابر فتو یدر بعض. ١



 ٩٣/   مطهرات 

ن /ب ��  �رو ،"ن ا(<*
 (�TL/ب 5* �[ ا�� ��ای�@�� ا؛ �("ی�� Gـ"یه�ـ� ا(<*ـ)�، 
ن د  ��5 /ب از ا(<*
 (LـT رو �ط,رGدیـ<ـ� �� یا(<*ـ�� $KـG[ �"ا�(ـ� �ـ ز�ـ( ،

ن د G*>)یا) �>�
K، >)ن ا"$ OU � ����TL) 
*، �)/) 5ـ� �JـF! 8ـ,ر /ب  - ��ـ
O � - ا(" �,دهUB "),$ .  

س و �(@" /ن را � /ب 7� .٢٢٩ �*(�)F�8 /ب ��*@" و �� ا("ازه ���,ل 	*ـر �ا�� 
�/ �5 � /ن $�GK $"ه �"ا $,د Bده@"  ، �/B از TـU �5  ـ"ِن$ Oدر /ن ء B/ن $ـ Uـ

�B ")�، UO 
  . اس
��ـ" از /ن 5ـ� /ب را سـ�  ،��*ـ@" 8 /ب �ـا�� �Zف (TL را � /ب 7� .٢٣٠ �*(�)

�ی( ?G@"ی�ون ر ��� �F در �Zف ��دا("ه � /ن 5ـ� Zـ�ف را سـ� �� Fـ� Uـ� 5ـ�ده و MـB 
O $") (�,د("U ف�Zب �5 ،و/B ف�Z �5 در B� 
O اسU ")� .  

ه� ��(� و �,$
 و > .٢٣١ �*(�)Z ا����(yـ�  ،@� (TL $"ه �$ـ"ی�(@" ا �@<
U س��ی/ن ��  ��� �F /ب رو rیو �(@" /ن �<�ار(" و  O/ن را در 5M و ")�B "5@@ـ، 

$" �8/ِب 7� ه�>@"(� (UO �B  د,$ �F  �� jف /ن ه�Z و ّ�U 
O �B  ر  ��ددو >@" �

�$m ]GKزم (K ")ار�>� TL) ِف�Z ،و ا�� در �ب 7/ ط وا�ـA �ـ �ـ�Gو �@�� ا ��8

ری/ب �5 � � م ده@" و در ای" س� �� �F ای�L)ر را ا  �ZOف هـU jـ [ d,رتی[ 5
�B  د,$ .  

  Q ���0�4%� ط�ف R*ن ع. ٩

 �Gـ@TLّ ��ـ8 /ِب (LـTیـ ،[ (M 8�� TLـ,ن�,ان �� !�ا�� �"ن � .٢٣٢ �*(�)، 
 �� ط�ف $,(" ،/�,ده $,د�)/ �y)ز �ـ� $KـG[ �ـو ( $ـ,د �Bـ O,ان Uـ��"ن /ن � ،>@

)�
K ا؛��ی��Lوح $"ه و /M �� �G*Q,ن ��دد  ,ان�� سa3 �"ن �� ط,ر ��ل ا�� [ی�@ 
� �yان��, "��,ده �� M,ن � ،ه@<م  ,ّ/ x)"�"$ ��ط�ف $"ن ! ��]  
Mـ,ن و رط,�ـ

� OU ن/B و ( $,د���,ده �� ادرار ��دد  یا�� �@�ر ��غ /�,ده �� �"	,ع ��دد  / x)"�
O � ،ادرار و r*M $"ن رط,�
 /ن� ��ط�ف $"ن �"	,ع و UB و ( $,د� ]GK$ �� ز

)�
K .  
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(�)*� ٢٣٣. Q ]طن ��8 داMـ8 دهـن و � ���K)در �"ن ا sJـ��@B  و �ـ,ش و
 � j*<GسL) �� رد,M��B � ون�از�، � TL)B از � $,د  [�و �U ن/ ]G	رO �B ؛ ��دد

 [ی�@��اh	 8Mن را دا,M �� ده,�/ 
هـن (LـT دهن (�,ده و دا8M د �ا�� ا(<*
M،  O,ن [�! ��ط�ف $"ن�  ،$,دU ن�ـ� $KـG[ /ن  ز�ـو ( "یـ/ �ـB �ـ� �Kـبده

)�
K .  
(�)*� ٢٣٤. Q ]طن ��8 دا8M دهن و � ���K)در �"ن ا sJ��@B  j*< و �,ش و

 س
 داM���M,رد �� �L)B، �) TL)B ا؛ $,د�� ،"یـ/ �Bون �ـ�ـ5ـ� از ��ـ� � MB,( [ی�@
یه  �,�TL) A $"ن د("ان �) ���B د,$ .  

ن  �ه رگ یروده  ی�ط[ �sJ ��8 ��"ه  .٢٣٥ �*(�)K)ی�"ن در ا�ـ  ,ا(ـت�� 
GسL) �� رد,M��B  8Mیاز دا� (LـT  �5ـ� Qـ�ا �	ـ�د [ی�@ـ��ا؛ $,د TL)B (��ون �

�B رد,M ی � TL) ب/B "��ـ"	,ع  [�ه�y@ـ. $ـ,د ��Bـ"ه و روده او (LـT (�ـ ،/$ـ
س
 روده (� ،�,�,د در روده ��رگL) A�,�B ـو ( $ـ,د��Mـ,ن �,�ـ,د در 7�ـA و  

!� ه  رگ� 
سL) �)/ �)B د,$ .  
��ـj  ،"یـ/ Bهj � �رو ،�Ur j*< �5 i7,� ]GK� و ه  از �A ���"ار .٢٣٦ �*(�)

ط[ را دارد�، GسL) � �y)@< TUB � رد�از,M�� زم (�5@" /ب 5* �ونm ن /ن"�
K .  
(�)*� ٢٣٧. �Bن (� یK)را �5 اB ")دا  
ه� �"ن اسZ یازQ ]ط� �� sJ�،  ا�ـ�

�GسL) B � رد �از,M�� 5@"�ون، �Mدا 
سL) � �y) mBزم اس
 /ن را /ب ��*" و >@

�/ن mزم ( "ن�/ب 5* "ی��M,رد (�K .  
(�)*� ٢٣٨. �Bن (� یK)را �5 اB ")دا  
ه� �"ن اسZ یازsـJ� ]ط� ،  ا�ـ� �ـ

�< 
سL) �MداB  �< رد �ون�از �و,M�� *5 زم ( "ن�5@" /بm ن/�
K .  
(�)*� ٢٣٩.  �pK�B $ �5٢٣٣( "�5 ذ  UـO $ـ"ن و (LـT $ـ"ن  در�ره) ٢٣٨ 

B5اّ� ا�� $ ،�ط[ �"ن �,د M,دِ U ءB $ �BKL) ءB "@5 رد,M�� ط[ �"ن��ـj  ،در �
 (TL (*"ن $ی(TL $"ن Bا �� OU یء
 : [ d,رت اس

س
 از $یدر �ط[ �sJ ��8 ��"ه ��M,رد ا�� . ١L) "$ روده �B) ءLـ$ �� TB ء



 ٩٥/   مطهرات 

8�G@� OU B�) 	 7$,د و�B B�) �5 "@5:  
'�O و (B TL$ .اU ردء,M�� 8�� "@$ � در �ـط[5 »١�ود« ه� دو از دا8M �"ن �

 ادرار� "$  .��M,رد �5ده �
�ـ /ب (LـTِ 5ـ�  "ه $ـ"ه�ـ��� ���Mـ �ون �"ن �$@" ��8 هKـ��Gز �ه� دو ا یو  .ب

�$" در �ط[ ��M,رد �5ده $"ه "ه�/$�.  
�ـ Mـ,ن  ،5ـ� در رگ ��Bـ8 /�}ـ,� ،�ون �$"�از � ��<یاز دا8M و د  �Bی /(�� یو  .ج

�� ی��M,رد �5ده ب ا�Fاس  �ـ"	,ع ��Mـ,رد 5ـ�ده  ،�"	,ع ن �5 در �?�ج/  /ِب ی�
"$� .TU م اBO$ ،[ �,اردیدر  �U ء، $ � �5Bـ,رد 5ـ�دهM�� ]ط ،ء (TL در �

$"�B � i7,� �5در d,ر F) 
سL) �� ده,�O � ،�ون /�"ن /UB "$�.   
 �یدهن � �sJ ��8 دا8M �در �ط[ M��Q,رد ا��. ٢�@B "$  : B �5در d,ر  �

'� �یه� دو از دا8M �"ن �$@" ��8 /ب دهن  .ا�@B ),M � �5B ��M,رد  ،[ �"نطاز �

  ،�5ده اس

O از �B$[ �5 ی ایو  .بU ء�"$� 8Mاز دا 
سL) ر  ،�ون و5ـ�  �ا �یـ��8 د(ـ"ان !
),M  ��8 ا(<*ـGی"ه ��M,رد 5@" و /�<� ید ه�  [ د("ان�از � B �5در دهن �B  5ـ�

5ـ� �ـ Mـ,ن ه  [ د(ـ"ان��ـ � ���Q 8ایدر دهن � M,ن ���,ط �� ��� ��M,رد �5ده 
�������,ط �� � ]    : ��M,رد 5@"ه

سـ
 از $ــ) ا�ـ' و ب( [ دو dـ,رتیـدر اL)Bـ� $ـ� TـL) ءBســ�ا O
یء Uـ 
�)B "@5، �GّF��ـ,ده �ـ B$ـ ،�ون /�"ن�� ��B i7,� �5 $�ط ا/ Oسـ
/ء UـL) ن -  ً̂  �ـ�

$" - M,نF) .  
O و (TL ه� دو از �B$ .جU 8 �"ن �ءMو در دا "@$8 �ـ� ،� هM�� j,رد 5@@ـ"�ون �

سـG ی�5B در دهن � �Qاا�  �ید("ان !ر L) �ون (LـT $ـ"ه ��Mـ,رد �ـاز � �5B �ـ
س
 از $ [ d,رتیدر ا ،�5دهL)Bـ� $ـ� TـL) ءB سـ� O/ن را 
 5ـ�ده و یاء Uـ

� TL)B ")دا�� .  

                                                           
  . شود  می بعد از ادرار خارجگاھی از ترشحات پاک بدن است که   یکي  یود. ١
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  �Dار  �ان ��0�4 �ا�0=�اء ح. ١٠

M �� �5ـ,ردن �ـ"	,ع ا(Kـن !ـدت  B,ان �^ل �,$��G ادرار و �"	,ع .٢٤٠ �*(�)
ب او � @� �Qا�5 !�	ً  �ا �5ده �� �,(�K� �� B� /و  ،"ی 
(TL اس
 و M,ردن �,$ـ

$" �B � /ن هj ��ام�$� ���K� ق /ن در�! j�� ذ�5 ) ١٣٠( و"$  Oو ا�� �?,اه@ـ" Uـ
 �ّ"  �B@ی" /ن را اس�FGاء 5@@" ی� ،$,د B ا�Q رد و,?� 
سL) ")(<�ار�<ـ�ید  �ـ� /ن  �

س
 M,ار �� /نید  ،�"ه@" �5 ��" از /ن �ّ"تL) �> ی(<,  ,ان��Gن �@" و ا�/ AJGـK� ط
س
 M,ار را >�8 روزاسL) �G$ �5 

 روز��و را � ،K، را ده روز "@Dسـ,�، �را  Q��Bـ

�@U ی>)M روز و ��غ 
Dه B را س� روز، �,�� 
سL) ردن,M از���ـ8 ه�>@" ،5@@" F7 
س
 M,ار ��GD (*,د ،[ �ّ"تیاز ��$
 اL) �)/ �� .  

�mزم ( ده@"  Bدر �ّ"ت اس�FGاء � ,ان��5 �� � ی�QBا .٢٤١ �*(�)K  ـ" و$� OUـ
ی�TLّ@G  �دادن �Qا !�] Q 
سL)�� نK),ع ا	ن - �",M 8�� - 5 jه	B �B "$� .  

١١ .�CیV ن��$B7 ن*R  

س یا�� �"ن  .٢٤٢ �*(�)F�  $ـیBـ�ید  ء>� GMـ�ش 5ـ� در ا	ـ�ف و Z "ـ@)ر �ـ�
��ن ���K� - ی�� ���)  ّ��س
 را  *? �L) رت و(LـT  ،اس
 - ده"  Bص ���5 ط�

Q ن��K� ی$,د و /نA ـ" ،��دد$ TـL) x)"ـ� ً̂ (ـ� � ه��M ـ�ـو ازG	ـ"�ون ر$� �، 
ن ا�K)ا �y)ل >@�Gده" �5 او /ن $ ���,لBـ""ه �را /ب 5*ـ ء$ UOـ ءB/ن $ـ ،�

ن ��"ًا � ی�@��ا؛ $,د KJ�B,ب �K)ن[ ا�� ا��K� ی /ن< ��هBی �  
 یسـ�ا ��5 او �
Q نی5@@"ه ��" از/ $ـ" ،��M,رد �5ده اسـ
ه  A $"ن �� �Gر دا$ـو /ن  �و ،سـ�و 5ـ

ب�ا$K� �� OU ء B� /ا؛ @"ی ���دی� j�� ]v��) �y� ر �,ردB �� �5 ّ�) �� jهـ 
Kـ
ر�� �B  ا رسیز  $,د���"B 8 یا �� ا�,رDط ��[ ط,���  ّ�,G�B 
 . ا�� اوس

Q j�� ر یو در�Fـس �Kـ��نیـ[ ا�� �"ن ی�@��ا. اس
 �و 5,ر �BیA $"ن   ، 
ر ی �� /ن را �� ��
 5,ر�(TL $,د و 	�د  �3  (�y ا��Gـل !�^ ،@"�(�B Fی@<Bیـ 

�5� را /ب 5*�او /ن > �5 "دهU �� j�� 
  . $,د  �B ءB$ /ن B"ه اس



 ٩٧/   مطهرات 

   �ان�ح �%; 7(*ار ��X7ل ه[��م ذ%�R kع�Dن  �Dرج R*ن. ١٢

یـ�(" دسG,ر $�ع س� �Fُ  ط2Fرا ) $Q�� �G( ,ان �^ل �,$
�ه� �ه � .٢٤٣ �*(�) 
 ط�G$2F را �) �J) ر $�ع,Gن /ن �� ��"ار  @"یدس,M ـ,( ،"ی�ون /�� ���,لوMB  5ـ� در
 x)"��B ")�� در �5  >@ن - ��K� )١٠٩ (
$�� - UO 
�� ا�Gیو ا اس@� j�� ]� ط

ر�وا�A در �� 

�( �,ان ��ام �,$K .  

  �ء �7[4ّ_�أR ���>]�%� R*ن ه��    راه
(�)*� ٢٤٤. UO $ء �$"ن اG� Lّ@� تFSاز >@" راه ا TB  دد�� : 

O $"ن $� اط�ی[ ��ی. ١U �� ن@Bء .  
O $"ن $$�دت دادن دو ��د !دل . ٢U ��Bن"$ OU AFذ�5 س ��ـ8 /ن 5ـ�  ،ء �

 /ب 7�� �F �� ده �� ادرار دو,�س /F�ت ده@" �$�K$ 8Gو 
FMـ� دادن  � $ـ"ه اسـ
�� ا�G ،��د !دل rی@��Aط وا�، 	5B )� �>� 
K�!ن ��دد�اط� /ن �5 �@ .  

٣ .K5 دادن �FMB < �5��� GMدر ا� �� 
ر اوسOU $ ن"$B�5 �,رد �� $�ط /ن  ،ء
5U و 
سL) �5 "$F) م
یرا ر! Bاّ � B�) "@5 .  

٤ .QیgD  �� ن��K� ن"$ A��B ���K� ٢٤٢( �5 در (
$�� .  
٥ .
Jّd �� ن��K� 8�! 8�� :)��K� ه ���ارا  KL)B ءB $Bه� �UO  ن /ب"$

*5�"$$" درس
 /ب 5* ه�>@" ،"ه �F) ,م�ی"ه ����)  ،ءB/ن $ ،UO ب �� �Kـ
B� /ل  "یس �3,ر ��F�  را هـ  5ـ� /ن دهـ"  K�Bـ��ن �ـ یB$ـ,   �5 	�د �� M*ـ� یBه

س ��	TU ]G از ��" و ��*" /ب و "ی�*, F� س �5 �$" ���,م هF�  $Kـ�G $ـ"ه ه
�
�B 5�Dو ]GK$ ه��� $ @��یو ا, !�$B Jd و�a  ی�,ده �O*ـ�,  ا(Kـن ���ا ،(� 

"$سd,رت  [یدر ا �F�O  ه /ن UبK� �� B� /ی"@ .  
(�)*� ٢٤٥. K5B 58 $ـ"ه �ـ5ـ� وسـ  ـF�B "ب  /ن را "یـا�ـ� �<,  ،را /ب ��*ـ/

ر او B �U"م در d,ر �5*GDی�� �G	�B  ی �5 $,د�B  8 �,اردازF7 ���K� �)� �@U  8�$ـ
  . ��دد او
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  و�0اس 
ن وس,اس .٢٤٦ �*(�)K)اB *5 ن $��5 در /ب"Bء TL)، �(@" ا	�اد ���,�B ی�� ]

U��) ا"B "@5،  ن ط,را��ر	Gـر  5*ـ@" L)BـT را /ب �ـ ءB$ـ ��Bـ,�	�اد ��5 ا �ه�
5	 ،"ی(�B 
5د از �ـ" در �Kـ��� یـط ز �ـو ا�G اساز (uـ� $ـ�ع 5ـر  L)BـT و Uـ

"@KUا  "هی� )�
K  دو�	وس,اس>�  - B  و �<Qوس,اس� �B - ) زمmرسـ��� 
 5@ـ" و KBـ
F��"@  ی�"ن  xسF�ی $Bه  <�ید  ء"$ TL)ی�)
�mزم ( ��( و K �) 
ی/ @"�و �F "ید7ّ 

 $ ءB	^ن $� TL)Bرد �5ده  <�ید  ء,Mی��
یسـ�ا �ا�� ��Mـ,رد 5ـ�ده  ـ� ی(� و   
 �G$ی5@@"ه دا5 [یدر ه�� ا و (� U �� j�� ارد,�B $ء�ا  . $,د  �B �5,ر� 
ت �?* ،وس,اس ��ر�در�ن � ���ا .٢٤٧ �*(�)L) راهB � ��B  @G!اBوس,سـ�  ی ��


 و ه� >� ز�ن ا�( m,B(�ّ"ت ط �A ا�S ("ادن �� /ن ��ا�و  � Kر�[ �ی�� �� "$� �G*
ز�@" ��در�ن /ن (B  @G!اBوس,س� ��ا ی ��� )m,ت ط"ّ�B  �  ـ�د وس,اسـ	و  
" یـ� Bاس

 (�@" و �� /ن  � @G!ا x�5 ا�� �� وس,اس "$� �G$ه"� ,ّ�� دا") �Sا A،  Aه �� �ـ�@ـ

 !�(*"ه و در روز 7� ه�>@"(?,اه" $"  �اب� '�?� "$�37ً . واi7 !�8 �5ده � 

 ـ�س او از  M,ا(ـ"  Bرا �� !�8 �� ط2F وس,س� 	�ا � �5B $?ص وس,اس Bاز !,ا�� �Bی
� ،$,د !�اب[ �5 او ���[ اس
 �2JGK ی!�8 اس
 و ا ط8 �,دن�[ یـ5ـ� ا Bدر �ـ

 وس,س� و ��[ (�>@� 
D�
 و �?KB @G!اBه�ا�ـ"ًا هـ ،�� /ن ی ه�>@ـ"؛ (ـ"ارد �B �@ـ
*ـ<ه �Uورد�ـرش ��ـ�ور ����ـ� او در F) a، U,ده و �طـ8 �$ـ"�در واJd i7 !�8 	�د

)ً̂ ز� �� 
5ر د �5r 	�د $ BاسUB  ـ�� �ـ�ارد و وeـ,  UBـ�5ـ"(x دا$ـ
 و �@ـ
ز��	
 و (� �ل MB,ا(" و�G� ")او"M j�! ط8  ،در�"(TL) x �,د و وe, و (�زش �

ه ا���در U ،�,د>*B K� �� (��دن �� وسـ,اس �ـ� طFـ2 � ی(?,اه" دا$
 ز  �GBو@G!ا ا او �
Zو�!�$ �DB  ,Mای,G	 و 
ر (�,ده اسG	ر x� �	��، ـ�ا� 
Lّ��  
 �B@ـی��ّ�ـ' اسـ

$" 	�د  B!�8 در !�j ا�� [ی� !�8 5@" و ا�	� � 2F	G,اطا�� ��ّ�' � i7وا � '�?�
ً̂ ا�� 	� !�اب و س�ز(��x /ن   5�� 	G, �(?,اه" $" ��U ��B  ّ��� 8 داد و��' هـj ا

ب (��د و � �"ن  �[ 	G, ی�� اسس ا@G8 ا���
 و یاز ا	�� ,e8 و��س /�G*Q �� اF� 
�ز M,ا(" و�)B در i78 ،وا��ط� �(TL �,د در 7 ،اM �� 
�ط� �(�زه�B  ا(ـ"ه,M �5



 ٩٩/   مطهرات 

ل !ـ�ض یز  $,د  B(��اب !�G� ")او"M �� ب3M دارد و 
Lّ� ر�ا در ��U �hJورد�
�B  "@5 :ا� �5 �3� 2	G,ا �ِر �[  , ا�زه داد�Uورد�� �	���  i��� و j@5 8�! ـ�� "

]�،  ,G	� 5U ��B ب (��دم@Gا �[ از /ن ا��� ای/ ،ا��8 داد و � �ـ[ �Kـ2JG  ،[ و�,دی
3ب � !�ا�j؟M او �� Kـ
 و ��ـ�  ـ, ( ���ـ�	�G اسـ
 و >ی!�ر  , �U: $,د  Bو ���3@ً

ِل 	�د وس,اس�B )�@< ��  رeـ,ان ا��ـ���ر�ـ,ار 	��ء ه��  �ای[ اس
 ز ��ـ�  ��j!�ـ B �ـ
ت �� �FG	G, یو �� اسس روا Bرو$@� �B  "@ده Zد وس,اس��5 و�	 �DB،  ـ�دن �ـ��) ا!G@ـ

5U �� $" ���ـ� ا�ـ�  �B در ط�رت /ن دارد ��B $ �5rه� $ اردن�� Bوس,س� و �@�
ن وس,اسK)اB $��B ")ا"� TL) را، � ،KـG@"��ـ� وسـ,اس (GF� �5^  �ا	�اد !د ���ا Bو

�) 8dس
 /ن �L) �� j�!B  لیـدر ا. $ـ,د[ Mـ,د ا!G@ـ ��ـی�ـ�  B	ـ�د وس,اسـ ،[ �ـ
�)B  "@5 $ رت /ن!�ـ !�$B  8� ]	G,ای�� ا Bوس,اسا�� 	�د  ،��ارد  �B ءBو �@ �� ط�

U 5@" در���ه ا>*B  
�' وا7ـi ه�>@ـ"���ور اسر	Gـر 5ـ�ده �$ـ" و در وا7ـi  ،�?ـ
L) زش را ��) "$ �Qایس
 M,ا("ه �� KL)B $ و ا�� "$3ن و ا	�ـر �را M,رده �

$�)3B د وس,اس�	س�اغ  ��B  ,e�5 و "�/� 
ط8 اس� , ، 
زت �طـ8 اسـ�)،  
�ـ"(
 TL)
3ب �� $ ،اسM� ,>� نو(ـ" *ـ<ه M"ا��ا در Uیـ
 ("ارد ز ��[ اه� ���ا: "ی3

 . �B  "@5ا !�اب (�j ���ورم و او ������ن و ��

  �B ،وس,اس O �  �[ راه ��ای,ر �G�� �d^M �� ط@G!اBی *ـ�G �ـ ا��ـم �� ی��B /ن و /$@
5ـ� $ـ�ع دسـG,ر داده  �@�ـ� �ـ� ��ـ"اریاس
 و ا ��Bدم ���,� !�8 $�ع و !�8 �� اسس

وز (@�L  ء 5@" و از /ن ��"ارDG5ت $ـیـاpـ��3ن اسـ
 و در �" و �"ا(ـ" 5ـ� وس,سـ� از ا
ت ��gـ,�یروا�]� U و�ـ/ن را��از $ـ  
3ن ��ّ�	ـ�و اط!ـB و ا(ـ"  (�ـ,ده از /ن  یBرهـ

)��g  "@ز�� "ّ� j� 	,  ار و,Gو اس j�J� و اراده�U ء دره ��G� 2ـل ��U 2ورد�ر و د!>*

یM,اسG[ از ا�,اب ه"ا rو  ,ّس8 و �5  - �,g�� ��pا�]�  - 
   ١.اس

                                                           
ک+ه در وض+و   یاز شخص+� د در محضر امام ص+ادقيگو  می ت است که عبدهللا بن سنانيدر روا. ١

چگون+ه : حض+رت فرمودن+د، اس+ت  یاو ش+خص ع+اقل: ونماز مبتY به وسواس بود نام بردم وگف+تم
کن++د؟   م++ی طان اطاع++تيع++رض ک++ردم چگون++ه از ش++، کن++د  م++ی طان اطاع++تياس++ت ک++ه از ش++  یع++اقل

خواھ++د ، س+تينش++أ آن چن حال+ت از کج++ا آم+ده و مي++از خ+ودش س++ؤال ک+ن و بپ++رس ک+ه ا: فرمودن+د
از اب+واب مقدم+ه  ،١٠ب+اب  ،٦٣ص ،١ج ،عهيوس+ائل الش+. طان اس+تيه ازعم+ل ش+ي+ن رويا: گفت

  .١ح  ،العبادات



  ه�   اح!�م <	ف

یـ�5 از U,س
 ��دار (Lـ�ZB  Tف و َ�ْ*� .٢٤٨ �*(�)  Pیـسـ  
Mـ,O درسـ
 ،$"ه� � �y)ی iی(TL اس
 و >@ $��B  
 5@@"هیس�ا � ��، U س iی5@" /ن � "ا� �
/ن  �س �  س�5AF ��  یBو M,ردن �Qا "ن�/$� ،اسس [ی�� ا. $,د  TL)B � ،ءBو $

8 � /ب درون ا [���ام اس
 و ه�TL)، @y $"ه ،�ZفKQ و ,eـ�ف [یوZ  طـ8 هـ� 

ده از  Bو� اسDGااس�� �)/� 5رهBی F7 ر�/� �8از�5  ,ا(ت���ارع و /ب دادن �� � �

 O �,دن$�ط /(�U )�
K، ل�KـAJG /ن اسـ
 5ـ� >ـ�م  ط�ـا�G ه�>@"("ارد  ا$�
$" ا��>�سP و O,M و ��دار را F) jف ه�Z، "@@�) ل��Gاس .  

(�)*� ٢٤٩. �ط�ـ���� �@�� ا�G ،از �Zوف ط^ و (��ه "ن�M,ردن و /$ Aهـ�  ،وا�ـ
DGهداس  B	ر�G� از ���,ل و �)/،  "@)�ل /(���G3 اس  ��ـ� ا$ـ�ء ��ا� وe, و 8KQ یـ

،TL) ؛
K�) �ی� � ،(ـ"ارد B/(�ـ �ـ(� دا$ـG[ (<ـ�و �(@" /ن و  ا ق(�,دن  @
یز  Bو
ط�ا�G ه�>@" AJGK�، ـ@yو ه� 
سـZ ]GMـ�وف طـ^ و (�ـ�ه و  [�در  ـ�O /ن اسـ


یدر 	 )/ 
Mا��ت در ��ا�� س� M ی� و"  �ی��� M,د� M,د و 	�وش /(� 
و�B  اس
ط �AJGK اس
 O�  �5 ��دد�Gا� .  

(�)*� ٢٥٠. 	�Z ده ازDGل و اس��GاسB �5 رو�ی/ن را /ب ط^   ،ا("  /ب (��ه داده 
  . ("ارد ا$�ل



 ١٠١/   ها   احكام ظرف 

(�)*� ٢٥١. �ز(" یرا � ط^  �ا�� 	�K� ف�Z ,ط 5@@" و�ـ� ��ـ"ار  ،(��ه �?y)@<
ده از /ن  ،@ـ"یه �� /ن �Zف (<, (��  ی�$" �Z �5ف ط^  �/ن 	�� �� 7"رDGاسـ� Bا$ـ�

  . ("ارد
ن �Qا .٢٥٢ �*(�)K)ا�� اBف ط^  ی�Z یـرا �5 در �<ـ�ی(�ـ�ه اسـ
 در Zـ�ف د  

(�Z �yف دوم ،�دی�� @<،  AK� ـ" ،���,ل��$F) ـ�ف اّولZ ـ,ردن ازM �3ل  ،واسا$ـ�
  . ("ارد

ن �5 از ط^  �ه�� .٢٥٣ �*(�)�Gیاس ،ا�� �Zف �ـ� /ن �GDـ� $ـ,د ،سز("  B(��ه � 
ن ط^ و (��ه را دارد و ا�� �Zف �� /ن �GDـ� (*ـ,د���Gاس j،  ده از /نDGلاسـ ا$ـ�

  . ("ارد
ل Q^ف $�* .٢٥٤ �*(�)��Gب �7/ن  ��اس �5 �� ی 7��"ان و ا��ل ایو 5رد و 7�@

�) �GD� ف�Z ن/B  یا�� از ط^  ،$,د "$�KـAJG /ن  ط�ا$�ل ("ارد و ا�G ،از (��ه �
ده (��ه و ط^ اند  اس
 �5 از !�3دان و س���DGاس "@@�) .  

یM,ردن  .٢٥٥ �*(�) �ر یاز �Zف ط^  "ن�/$<5ـ�  ��� ��"ار �(��ه در �ل (
�ی��"ار � [یا *�G از�� Bا$�ل ("ارد و� ،[ ��ود��eورت از � )�
K .  
(�)*� ٢٥٦. 	�Z ل��GاسB ) ,م��5 ���
K  ^یاز ط 
 ،<ـ�ید  ��ـاز > یـ ،(�ـ�ه اسـ

  . ا$�ل ("ارد



 و?�

(�)*� ٢٥٧. 
ن در وe, وا�A اسK)ا 
سـ� و  �و ��,  "ی�*,  را ه  d,رت و دس
ه را �aK 5@" �روU . 

  ه� اح��م �m Q�BRرت و د�0
سـ�  �5ـ� �ـ,  ی�Bـ ،B*ـ(�U �از �ـm  "یـ�d,رت را از ��
 طـ,ل  .٢٥٨ �*(�)

�B   یرو"،  $ُ �)< �ِM/ 
 و  Kـ�ض! 
ا(<*ـ
 وسـ& و  [�5ـ� �ـ ��ـ� ��ـ"ار ،از ��

 �7ار �K$B د���،  ،"ی��ـ"ار را (*ـ,  [یـاز ا ��?gGـ� �د	ـ $Kـ�G $ـ,د و ا�ـ� "یـ�

 ,eیوx و 
ن  B �5در d,ر  �ط8 اسK)ی [��یاً̂ $�GK  [یا �@"( @ن�اط�  ���"ار 5
ن�اط� ی [��ی @��یا ���ا "ی� ،$"ه@ U زمm ار"�� ]GK$ ���"@5 �5ـ ،"اB  از اطـ�اف /ن

 ,*� jیرا ه" .@yرت [�ه�,d ]GK$، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
ی� ر! "ی�  � �A  از ط�ف
U �� m�و ه� �$" [ی��U �� m5	 ،$"ه [ $�GKی�[ �5 در !�ف ��GD $,د از �B  
اسـ

(�U �ا�� /ب را �� ا�G"ا [ی�@��ا*B -  8ّJ� دیـ��  - �ـ, "نی�رو�سـ}T /ن را �ـ� هـ� دو  
ر d ��B,رت J@� &M@ ��,لط�ف d,رت �� ط,ر ��� [ ی�$GK[ از �U �� mـ ،"ی(�

 K7Bـ��G��ـ� �ـ�  �دیـ(�  B*ـ(�U �و ا�� 	�د /ب وeـ, را �ـ� ا�Gـ"ا �G اس
d,رت ��	
Uی�] �  U 8�� ی�از /ن] U�)*B  8ّ ا��وJ� و�دی��  ه  m� 
�K7 ��d	^� T{س� U�)*B 

  � $,د و ��" �� �Jـ8ّ ر   "*�� 
("ه دس� r*M �5 یرا]Gـ? از /ن   ـ� [ی�/ب و Uـ



 ١٠٣/   وضو 

"*�� 
ء (یو �� ا دسDG5ا jه ]GK$ ]�� ا�G ،"ی�@��@< Aط وا�� ,eو ]Bی Jـd� a
)�
K.١  

(�)*� ٢٥٩. K5 رت,d ا��B �mزم  ،�$ـ" �Bـ�دم ���ـ,�از  ��@ـ" � ،� >(ـ��ـدر (
م d,رت M,د را �*, �  
(�" و >@(�y در Uیاس*B  ی "هی�او �, روسـ�ش �ـ,  ���,  

ز ه�ن او هj ا ،@"ی$,  �B از ه� � d,رت M,د را ��Bدم ���,� �د�در (�u �< "ی("ارد �
 �� ا("ازه ���,ل�، U�)*B  ی�*,  ار" .g?$ �ر� د��B  �� �58اّ��B  رت,d5,>�ی B 

ن  � �� سAF ��@"ی/ن در ��
 !�ض G*>)هیا ,5 B �)/، �سA و ���,@G� 
��MB 
(" ی("ارد �G*>)اB و ��"ار �ـ �G	�� �u) در 
 >��ه او اس� Aس@G� �5 را� 
[ ا(<*ـ

@< 
ِK$َ وس& و� ]GدسB  ,*� یرا" .  
(�)*� ٢٦٠. 

 �5 /ب �� U,سـ
 �ـ"ن ��سـ" و ُ$  �ط,ر "ی� را ه  d,رت و دسK

�)��ـ> یـا�ـ� ا��Gـل دهـ" >ـ�Gّ�B  Oـ ،/ن را ��ط�ف 5@ـ" "یو�,د دارد � Bا�� � 

  �ه  در ا��وه و �,$� �<�ید Kاو ه A�"ن /ب �ـ� U,سـ
 ��5 �ـ(i از رسـ>*j و 
�B دم  ،$,د�� �u) ل او در�Gا� �y)@<ل ���,ل( �� ��Gا� ("$�، از وeـ,  U�x "ی�


 ��BرسKن را 5@" �5 ا�� ه/   . "ی��ط�ف (�
$" "ا��, U [��ا�� U,س
 d,رت از  .٢٦١ �*(�)�، /ب را �ـ� U,سـ
 ��سـ(" و  "ی�

U ا�ا��" "$F)، 	ه� �, 5Z ]GK$B  ن /ب �ـ� ز")�<ـ� ؛ Kـ
�/ن mزم ( �یـاس
 و رس
$" �5 در ا ��B د7ّ
 و ��رس ز�$" و (/(� /سن � �ی/(�� رس("ن /ب �� ز � �G$یـ("ا] 

س[  ��5 از دو ط�ف رو ���@" �8سF ��8/ن $�GK $,د  �یز  "یd,رت �Jی�  
U,سـ
Gه و �� را�")$,U رت را,dB �B ر زد  ,ان  . /ن را 5@

یاس
  "ا��, U [��رت از U "@5,س
 r  ,dا�� $ .٢٦٢ �*(�) �)،  "ی�, را �*,  "ی�
 �� jه 
  . س("و /ب را �� U,س

                                                           
مانن+د ، اط واج+ب اس+تي+ت نکرده از آنجا که حکم بنابر احتين مسأله را رعايا  ین اگر کسيبنابر ا. ١

رج+وع ، اس+تن اعل+م ير مجتھ+ديز س+اک+ه ا  یگريتواند به مجتھد د  یم، اط واجبير موارد احتيسا
 يید ت+ا وض+وھايد نماين مسأله از او تقليدر ا، دانست  ین نکته را Iزم نميت ايرعا  یکند و اگر و

  . رد بدون اشکال باشديگ  یموکه گرفته  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٠٤

(�)*� ٢٦٣.  ]GK$8Mدا ��@B و ��"ار�د   ]GـK� 
 "هیـاز �A و >*ـj 5ـ� در و7ـ
�)B  د,$ ) Aوا��
K �ن $ BوK)ا�� اr "@5 ��ـ$Kـ�G $ـ,د > "ی�5 � یBاز �ه� 
7�B ه")از  ���ـ"ار ،"ا 5@ـ"��� $GK[ ��"ار mزم U [��ی/(��  �وا�A اس
 ��ا ،(� ی �

 ,*� jرا ه  یBدهـ" در وeـ, ���,ل  �لا�� ا�G دا(B �GKا�� را (� [ی�5 ا Bو K5 "ی/(�

زه ،�� �5	�G ��"ار mزم را $�GK اس�)Bی Jـd ا("ه,M ,eن و/ اسـ
 و  �aرا �5 �


�mزم (K ا���ز ��" �)� >� ,eره و  . �د�دو�
(�)*� ٢٦٤. دس
 راس
 و ��" از /ن دس
 >ـ¢ را  "ی��" از $d ]GK,رت ا�G"ا �

G*>)س� ا ن "ی�*,  ناز /ر(�  K)و ا�� ا $r  �GK$ ً̂ � "یـ� ،(ـ� ی5@" �5 /ر(� را 5
  . "ی�m � از /ر(� را ه��B  ,*� j"ار �5 ،��"ار mزم را $�GK 5@" [��ی/(��  ���ا

(�)*� ٢٦٥. K5B U �5�x 
در  ،Mـ,د را  ـ �ـ� $Kـ�G �هـ  از $d ]GK,رت دسـ
� ,eو i7,ن �*,  "ی�G*>)س� ا او �ط8  �وe,  "یه را   �� �*,  و ا�� 	�& دس
 "ی 

  . س
ا
(�)*� ٢٦٦.  را ه  دس
 "ی�� 
یر!  � �A U �� m
 و  [ی�از �K$ه�� [ 5ـ� !�	ـً

ی�<, U �� m5	ی�@" از � �GK$ ]B 
ً̂ ا�Gـ"ا K7ـ�
 �ی�@�� ا؛ اس  �Bو(ـ�[ ا�ـ� 	ـ�د �ـ�
U [  ـ� از /ن را ی�/ر(ـ� و Uـ B" و��ـ" K7ـ�
 داM�ـی[ دس
 �*ـ, ی�دس
 را از /ر(�  

$GK[ از � ،"یدس
 ��*" و �*, U �� m
 ��و mزم ( [ d,رت ��	�Gی��K7 
Kو(ـ��B 
�Mو داB jه $ �GK$ ن د, ز�U ا�� از طـ8 اسـ
 "ی�� �m �*,  [ی�اّ�� ,eـ. و@yه��] 

ن را ��G*>)س� ا   "!ً̂ از (g' س سـ}K7 Tـ�
 /ر(ـ�  ـ  "یوe, �*ـ, (ّ�
  ا�� ��
("ه �*, � r*M �5 را "!
�Jd�) a وe, "ی(g' سK ) ا�� /�و � �  [ی�ب را �� Uـ

�دیاز /ر(� �� ،  m� 
�K7 ��d	^� T{س�ـ�  /ر(�     "*�� 
("ه دس� r*M �5 را
ط�ـ�@ـ�� ا�G ،از /ن دسـ
 ��*ـ"  ـ� [ی�/ب و Uـ ?ـG[ی$,د و ��" �ـ� �Jـ8ّ ر   Aوا�ـ

�)B ")ی�� ا  ,ا] �) DG5ا ,e١."یو   
(�)*� ٢٦٧. 
سـ
 د � � >@(�y ،��*" ه  ا�� دس
 را  � 5@" و �� d,رت و دس

                                                           
 . باشد یم یارز جينجا نيدر ا ٢٥٨له أل مسيح ذيتوض. ١



 ١٠٥/   وضو 

$" �5  ��� 7"ر� ،dـ"ق 5@ـ") KْQَـ8( و $KـG[ �د�/ب /(� را 	�ا � ،دس
 "ن�5* �
	5B و در ا 

�d,رت mزم ( [یاسK ر�   . $,د ��5 /ب �� /(�

(�)*� ٢٦٨. ,eدر و، 
 ،دوم �� Fـ� و وا�ـA ،اّول �� Fـ� هـ  $Kـd ]Gـ,رت و دسـ
AJGK� و �F �� ام ،س,م�� 
 g7ـ" �ـ� 5ـ� اسـ
 /ن ،اّول �� Fـ� $KـGِ[  از �@uـ,ر و اس

,eرت ،و,d ی  ,*� ً̂ � ?G[ی/ب ر   >@" �� �Fی �� r �Fیا�� �  [ی�@��ا ،"یدس
 را 5

- �5 ��r *5 
5 - �"ون /ن ی "ن�دس ,h! ً̂ �� �F اّول �2�ّJ $ـ"ه و  ،$�GK $,د �
ّ�
  �� ه�>@"$GK[ ��" از /ن )"$� jاّول ه ]GK$، �) ب,KJ� اّول ]GK$ ء��B  د,$ .

/(�ـ� $KـG[ �ـ� g7ـ" وeـ,  :اّول: دو �3�A $�ط اسـ
 ،ر  GK$ 2�ّJ[ اّولد [ی�@��ا
"$ً̂ 	�ا �< :دوم. � ��5 � �د�/(�� /ب  �م !h, را 5Bـ�ا ی�� Gط�ـا�$ـ" F)  و در

"�� ]GK$� 2�ّ � [یا�� اJ� دوم �F �� "$ا�ـ� در �� Fـ�  Bو�ـ $,د Bدو $�ط �,�,د �
$"  ،دومF) ی$�ط اّول �,�,د@�B  اّول��" از ]GK$،  ,ـ, را �*ـh! ,ـeو "ِg7 ی�"ون"، 

hG�� ت!hـ, را  طـً �ا�F ��، Gـ� سـ,م � ـ�O (*ـ,د و �ـ�ا ط�ـا� G�mزم اس
 ��ا!
   ١."ی(*, 

  اح��م kB7 �0 و ��ه�
(�)*� ٢٦٩. 
/ب وeـ, 5ـ� در  �س� را �ـ  ـ� ���,  "ی� ،��" از $GK[ ه� دو دس

("ه� 
از دو  rیـهـ�  �هـ  K7ـ�
 ���aK 5@" و �aK س� � 5�ّ ) <�ید (� � /ب ( دس
� �GK$ ,e�5 در و 
ن �ـ $,د  BدسGسـ� ا(<*ـ �یاز /ر(�   
ط�ـا�G ه�>@ـ". اسـ 

�) aK� 
�5 � 5' دس
 راس 
ط�ا�G ،[�و ه�y@ "ی�AJGK /ن اس  
�AJGK اس
U �� mم ده"ی�aK� �5 را از �L)ا ] .  


 س� 5ـ� ���ـr U 8ی .٢٧٠ �*(�)�K7 ر
 از >��K7�)�Kـa  �اسـ
 �ـ B*ـ
�B "$� 
 را �� ه� ا("ازه �aK 5@ـ" 5ـ	 [یا �و ه� ��K7B 
ط�ـا�G ه�>@ـ" ،اسـ 

ا(<*
 و از (�u !�ض �ـ� ا(ـ"ازه  rی ط,ل�AJGK /ن اس
 �5 از (�u ط,ل �� ا("ازه 

                                                           
  . اط استيحتز خYف اين آب نين مورد مسح کردن با ايو در ا. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٠٦

 !�ض�) aK� �GK� 
  . "یس� ا(<*

�mزم ( .٢٧١ �*(�)K  ,ـ� �ـ� �ـ��� "$سـ� هـj  ���ـ,  ��aK س� �� U,س
 /ن �

Jd�a �ً̂ $ـ(�  �ا  او �� ا("ازه س� ���,  �B K5B  ,� �5اس
 و ��@" اس
 �5 ا�� �ـ�
� x ر,d �� "@5B   دیر�ی  از �,ه را TU �5 از  G�K7B "ی� ،رس"  Bس� � <�ید  ��� �ه

رج ( �$(� �5دن از �J"وده ��, M س��B  5@" $,د aK� .@yه��] �B  ")ق سـ�   ,ا�	
 �دیـر   Bرا d �� �5,رت � یBهU,س
 س� را �aK 5@" و ا�� �,  یرا �ز �5ده و ُ�ِ[ �,ه 

ی  ���,  ،رس" �B س� <�ید  ��� ��) aK� ی ،"یس� ��i 5@" و �� /(�  ,� ��� ه�� 
ط8 اس
 JK�B [�>@ ،/ن /�"ه �aK 5@" �س� �5 ��,  <�ید � .  

(�)*� ٢٧٢. �  � 
(ـ"ه ���" از �aK س� وا�A اس� 
�ـ ( /ب وe, 5ـ� در دسـ
e, �JB س� aK� �5 در ���K�٢٦٩ "$ �GD� (رو�را از س�   هUی�B    ـU نG*>)از ا

�"�/��B رو� Gا� ���5@" � aK� Uط�اسـ
 5ـ�  ـ �gDـ8 را هـK� jـa  [یـوا�A ا 
 �5B � �[ 	�دی�@��ا. "ی(�U aK� ")دا�  ,Mی�"�/��   ,eرا در و xB رو�5*  U� ه"

8gD�   �)، Gط�ا� �) �5 
زهوا�A /ن اس� Fوا�B  �5 اط�یـ[ ��ـیرا دارد �ـ  @ـن�
@<� ,eو ]Bورده ی/ � ��، �Gـ$�� 
ا�ـ�  اّ�ـ ،١"یـh7ـء (� ،دو�ره M,ا("ه و ا�� و7ـ

ل ���,ل ��Gا�B   "در ده ,eوB�5 ��ا ی� �3ـ,ر  ه�>@ـ" - �� x	U aK� �Gـ رای(�زه
7ا ّ DB - *5 8gD�   ,eو "gز��� �و mزم ( �$" Jd�� aBه  "ه اس
 /ن (��)/ 
K

ء (�ی دو�ره M,ا("هرا h7  . "ی

ن ذ�5 اس
ی$ aK� "ار���از (,  O  د� 5ـ� (U 
(ـM[ اسـ
 و !�	ـً  rیـا(<*
 �KJ,ب � رو���ء UB و $,د 
5ـ' از /ن 5ـ� !�	ـً �ـ�ء  ���"ار �aKوا�A اس

 $ـ��ده �ـ) �ط[(UB زم ( $ـ,دmـ,رت $ـ�d و در 
 ر��ـ"ا ط mزم�ـ�@ـ�� ا�Kr Gـ
 ,�*�O  ار �) aKی�" .  

(�)*� ٢٧٣. Gط�ا� / AJGK�U د�	�5  
 �راس
 را � دس
 راسـ
 و Uـ �ن اس

                                                           
 ت اIعل+مي+ت+وان ب+ا رعا  م+ی - اط واج+بي+ه م+وارد احتي+ھمانن+د بق - اطين احتيان ذکر است در ايشا. ١

دان+د رج+وع   ی میپا کاف  یدن مسح پا را تا برآمدگيکه کش  یگريط ديIعلم به مجتھد جامع الشرافا
  . شود  می ح محسوبيز صحيگذشته ن  ین صورت نمازھايکرد و در ا



 ١٠٧/   وضو 

�) aK� ¢< 
��و ( "ی>¢ را � دس Gط�ا��AJGK /ن اس
 �5 $ـ�وع �KـU aـ از  
$" و �� �jGM 8gD ��دد � U نG*>)ه�>@"سِ� ا �ی� �) aK� T�! �� 
  . "یاس

5	 !�ض .٢٧٤ �*(�) "$ �� ه� ا("ازه �U aK�B ���Gـ� /ن اسـ
 5ـ� �ـ�  Bاس
 و
م رو ا("ازه !�ض�  
$" ���� ���G اس� �GK� 
م �س� ا(<*�   را �U 
 5١ـ' دسـ

�) aKی�" .  
 mزم ( .٢٧٥ �*(�)U aK� د�در�	 
K 
 ��" و �<�ارد ه  5' دس
 را �� سِ� ا(<*

�� 
*U U ��"*، � ����B ")را رو  ,ا 
 �<�ارد و �5 � �م 5' دسUB "*�� .  
 �در �aK س� و رو .٢٧٦ �*(�)� هUی" 
 ا(Kـن و ا�� ه $,د"�5*/(�  �رو دس

 را �� /ن ��*" یدارد و س�  دس
 را (<�U، �ط8 اس
 و� aK�B �7,� ا��B  را 
�5 دس
�B  "*5  یس� �gG?� U� "@5 
  . ا$�ل ("ارد ،��5

(�)*� ٢٧٧. �� � aKی�" *Mr و ا�� �� 7"ر "$��  �5 "$دس
 �ـ�  � � � �
"@�) �Sن ا/، �ط8 اس
 و� aK�B �gG?� ا���  �G$دا 
5ـ� /ب  ��$" �� طـ,ررط,�

 aK� در /ب 
ب /�از �دس
 ه@<م �aK �� /ن Q��F 5@" و /ن رط,�K� �� �G	ی[ ر"، 
  . ا$�ل ("ارد
("ه �("ه�وe, � �ه  در دس
 �و  � رط,�
 ،�aK �ا�� ��ا .٢٧٨ �*(�)�) "$� 

ِن ه� دو دس
 M* �ا  �,(� ��G*>)س� ا دس
 را   ,ا("  B(� ،$"ه �$" �5r از /ر(�  
 /ب �M,eء وh!رج از ا "@5 � ، و � /ن �Kـa  �د�M,د رط,�
 �< xیاز ر  "ی���� �

ط d,رتیس از و ��	G[ رط,�
 "ی(��) � )Q� ی� از رx (�ی��8 ا��و ),�    �>� �ـ�اه
)K5B  ادی�5 ر�	دار(" و >� ا x�  ی�5 رGا� ��5	�x ("ار(" �@ Aط وا�B )�
K .  

ط�ـ�$" ا�G دس
 	�& �� ا("ازه �aK س� � �ا��  .٢٧٩ �*(�)  
وا�ـA /ن اسـ
ه از ر  �و س}T ��ا �ده�aK 5 � ��5 س� را � ه�ن U aKی�x >� 
  . �د�M,د رط,�

ط8 اس
 و� ��aK �5دن از رو .٢٨٠ �*(�)� xD5 راب و,�B ن ا��K)ا  ��
�ّ! 
 �ون�ـ�ـ,راب را � یـ(G,ا(ـ" D5ـx  هـ  [ی �س از دزد و در("ه و �(@" ا ی "ی$" �س��

                                                           
  . شود  می دست شامل باطن انگشتان ھمکف . ١
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ط�ا�G ،/ورد / Aـ,ده و  ـوا��) xD5 راب و,� �� aK� �5 
��ـ( �j�ّن اس �و  "یـ@�
$" �aK �� �,راب و xD5 5 [�� در ��ّ M,	 ��ا��  ��	B 
  . اس

$" و (G,ا(" ��ا �ا�� رو .٢٨١ �*(�)� TL) U� aK�، "*�� ن را /ب/،  �j�ّ ـ "یـ�
  . "ی(�

   �ار'��0 �و:�
(�)*� ٢٨٢.  ,eو�س ن d,رت و دس
 Bار �K)�5 ا 
 ,وeـ g7ـ" �� را ه  /ن اس

$ـ@" و ا(Kـن �?,اهـ" �ـ� g7ـ"  /ب داMـ8 هـ  دس
 و d,رت ا�� و ��د 	�و /ب در�
 ,eو�س رج B "@5ار �M را از /ب �)/،  ,eو� Gا� ��ط�او �@ Jd Aوا��a )�
K .  

(�)*� ٢٨٣.  ,eدر و�س  Bار �� jیه" 
$Kـ�G  [ی�Uـ �ـ� �ـm از ه  d,رت و دس
(�d,رت را از ط�ف U "ی� [ی�@��ا. $,د*B 
 	ـ�و /ب در /ر(ـ� طـ�ف از را هـ  و دسـ
   ١.��د

(�)*� ٢٨٤.  ,eا�� و� h��B سء را ار �h!از اB h�� وB Q س ��راا(Lـم  Bار �
  . ا$�ل ("ارد ،ده"

  mّح� و:� `ی�Rا
(�)*� ٢٨٥. Jdـ�e,  8 ��" �� ذ5ـ� وpK� ط دارد �5 در�$ "@< ,eدن و,� a� a

  : $,د ��U Bدا�GMه  /ن

  %�R* و g c$67,ب و:� ��: و دّوم �Rط اّول

(�)*� ٢٨٦. �/B � �G	�� ,eن و/ � �5B ط �ـ� �@ـ�� ا��Gـ�$ـ" و ( U "Oـی$,د �
�,ده �� >/ Aوا���� 
ن از /ن ��D@G اسK)و �� ادرار��8  - �5 ا 
,ا(ت �^ل �,$

U دار��jMز O�< و O - "$F)، < ه�>@" /ن�"$� OU ً!�$ � .  
(�)*� ٢٨٧. 
ف �ط8 اسh� و /ب TL) ب/ � ,eدن  ه�>@". و,� TL) نK)ا

                                                           
  . اط واجب استيبنابر احت، نييشستن صورت از باI به پا. ١



 ١٠٩/   وضو 

ی h� ")یف �,دن /ن را ("ا ,eن و/ هـM j,ا(ـ"ه  �(�ـز ،	�ا�,ش �5ده �$" و ا�� �
"$�،   . �?,ا(" Jd�a �/ن (�ز را دو�ره � وe,  "ی�

(�)*� ٢٨٨. Q ف ��ا��h� د,�(yـ�  ،وe, ("ارد ���ا �<�ی/ب د  ،از /ِب 8�ِ /@<
ز�) 
ت (�ز و7
 (وe ��5 ��ا �ط,ر �$" j5 و7Fا("ن وا�,M و ,"$� �G$ا"،  "ی�

 �j�ّ ف $,د "ی5@" و ا�� و7
 دارد �d ب/   "@5 �Fd، ی/ن را dـف  �ا  ����ـ� وسـ 
ف � B/ب �8 /�,د در d,ر  و �د�و وe, �< "ی(�h�B  ن <�ی�5 د  $,د/ ��،  �GD� ب/

  . (*,د

  =�GC� �*R=,ب و:� : �Rط �0م

(�)*� ٢٨٩. FgQ ب/ � ,eوB �/ 
��5 ���,م ( Bو �K eن را/ A�dB  
یاس 
�)، �ً̂ ا�ـ�  ��Bام و �ط8 اس
 و Fـ7ـeرا xF�5ـ� از  دا(ـ"  �Bـ,ده و ا(Kـن (�ـ dBـ

eیر �G*��� xGی�) ، ,eن و/ � Jd� a�B "$� . 

ی�5 ��ن  Bدر d,ر  اّ�  h	ی�شی�8ّJ ر  ی�Zف   ,eـ" ،/ب و$F) حF�،  ,ـeو
Jd�a 

���g FgQB gّ�ف  !ّ�
ه�>@" 	�د �� ؛ اس 
�ـ� ا [یـ�@ـ�� ا. 5ـ�ده اسـ

ی��ن   h	ی�شی�8ّJ ر   ,eب و/، FgQB  "$5ـ�  <ـ�یدر ��ـن د  G,ا(ـ"�و ا(Kـن �
FgQB )� 
K>� ,eد�و� در  Bاسـ
 و�ـ �j�ّاو  ـ ��DوZ ،و ا�� (G,ا(" " �� /ن � ��ودی�

 وeـ, ��	ـ
 ،ه� d,رتL)/ ـ ،ا�� درg�� "ه�>@ـ�
 �aاو dـJ �وeـ,  اّ�ـ 5ـ�ده 
�B "$��7
 ��ا؛ � "g7 ��)/ �>�� 8 (*,د اوd� .  

(�)*� ٢٩٠.  �)M,eاز و ]G	�� ,eیو�" و �"ارس !�,م د  K� ـی�,ض /ب@B 
ن (� �5 �,7,	� K)و ا "@GKهB  ")ن را ��ا داده ه�� �ـ�دم 7ـ�ار داده �/ن ��DGا(ـ"  اس 

ی  "LK� اران /ن�ص �� (�ز�gGMیاب /ن �"رس� دارد 
ّ

�ی�ـ ،ط^ )�
�<ـ� در  Kـ
 ��دم �dB "G,ر 

ً
m,��� �5ب از / [یL)/ � ,eوB  ��")� ـK5 وB  iن را �@ـهـj /(ـ

�)B  "@5 .  
(�)*� ٢٩١. K5B �) �5B  "اه,M "LK� در�ز  (� /ن  ،�?,ا("(�M,ـeا�� ("ا(ـ" و

( ���ا ی ا("  ه�� ��دم و7' �5ده �را ��اK5B � ز�) L)/ �5 درB  "@)ا,M، �)B  ")در   ,ا
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>� ,eو L)/د�� �( BوK5 
ً
m,��� ا��B �) �5 jهB  "@اه,M  ز �?,ا(@" از /ن�) L)/ در

� ,eو �)M,eوB  ��")� K5 وB  ن را)/�) i@�B  "@5، �B  ")ا,  L)/ در >� ,eد�و� .  
(�)*� ٢٩٢. �)M�	K� از /ب ]G	�� ,eو  سژه و ه  ه8G و هU ن و��  �رهL � 

( ���ا @�یو �(@" ا Bراه [�� �ه  و رسG,ران <�ید K5B ) در  ،KـG@"��5 س5[ /ن �هـ
d ر,B Jd�a )K5 

ً
m,��� �5 
 ( BاسL)/ ]5ن[ یدر ا GK@"�هj �5 س��  وe, ه

�B  ��")� K5 وB �) i@�B  "@5.   
(�)*� ٢٩٣. K5 ه$" و� �ا  از ط^ب �"رس� Bه��F)B  ب /ن �"رسـ�

ّ
���ـن طـ^

(ی@�� �Uیو�� ,e	G[ او در /ن �"رس� ا$�ل ("ارد �� $�ط ا ،$,د)ن ���@< ]G	�B  ��
$"& و7یM^ف $�اF) ' .@yـ�ه�K5 در �ـ,رد jـ�� 
5ـ� ���ـن �Kـ	�ان  B[ اس
 �)M�	Kی�
 ه8G و �(@" /ن اس .  
(�)*� ٢٩٤. �/B را �5 ��ا�  dّM 
��B ")زه داده اده ،ا�DGدر /ن از اسـ Qن  ��ـ/
� 
�ی�� )�
K & ��ا�	از /ِب /ب س�د5[ �5  ]G	�� ,eو ً̂ ��� ��7ار داده  "ن�/$

�ی� ،$"ه )�
K .  
یـ 5r,>ـ �ز (��هو�� ,e	G[ ا .٢٩٥ �*(�) !�ـ^ء �ـ� �ـ,از  ��ـ�رگ 5ـ� �@ـ


ده از /(�سDGّ�ف و اسg ، �ن ("ا(ـ" 5ـ� dـ�A /(�ـ  ه�>@" ،�r"ون ا�زه �K)ا
eراB 
 از و�� ,e	G[ (� ،اس�)/ A�d ا�� ���ل ("ارد �ن  @��یا یB  "@5ا$�K)ا

�
�( Bرا�r e"ا(" �5 �K ی� @��یا �r، vd�� ی$" ,ا(�ید  �، �ی�ز هـg  jـّ�ف �ـ 

  . اس

ن  ا�� .٢٩٦ �*(�)K)اFgQ ا�,ش 5@" /ب�	B >� ,ـeن و/ x یوeـ,  ،�د�ـاسـ
 و �ـ
Jd�a ـ��ـ,دن /ن را  5Bـ� Mـ,دش /ب را gQـA 5ـ�ده >@(yـ� gQـK5B Fـ Bاسـ
 و

>� ,eا�,ش 5@" و و�	د��،  ,eو� Gا� ��ط�ـاو �@ Aل دارد ،وا�ـ[ ا�ـ� �ـ �ه�y@ـ. ا$ـ�
د �� ا�G!ـ,یاeو 
 �<ـ�ی�د و ��ـ" از وeـ, ���ـ,م $ـ,د �ـل د �ـ�< @�� /ب از M,د اوسـ

�B "$�  ,eو� Jd او�	ـ�g� ب/ ]��ـ ��ـ�ا aB اس
 و در ه� دو d,رت eـ�r ن/ 
B� "$� .  



 ١١١/   وضو 

ح  .٢٩٧ �*(�)F� ا�� /ب )Q�FgQ �B (FgQ ف�Z درB  "ـ$از /ن /ب  ��ـQ	ـ�د و �
$"(" �<�ید � �G$ر  ،ا,d درB  �� ")ا,G� �5 ر,dB !�$B )ـ� 8��r ا�ـزه �ـ�	G[ از �
� ��ا�MB ف�Z ف د ) (�,دن /ب�Z ی/ن /ب را در�> �MB � /ن را mزم اس
 ،"ی(�MB 

>� ,eد��5ده و ��"ًا و� � "$F) ]��� �y)دارد  �<ـ�ی5@" و اّ� ا�ـ� /ب د  �j�ّ  "یو >@
>� ,eن و/ � 

 �5ده و � /ِب �Zف FgQ ،و در ه� دو d,رت �د�mزم اسD� Bا�� �?

>� ,eه�>@" ،�د�و g���
 �5ده اّ�  ,eیوx Jd�a �B "$� .  
ً̂  e,�Bو�� ,e	G[ از  .٢٩٨ �*(�)  Bسـ@P /ن gQـr Fیـ یـ/�ـ�  rیـ�5 ��


(�y ��دا$G[ /ب ،اس@<  ًیـ gّ�ف در /ن /�ـ�  ،!�	  P@ب (*ـ,دسـ� ،�Kـ Bا$ـ�
ب $"هیدر /ن /��  g  �5ّ�ف B("ارد و در d,ر K� P@س  "$از /ن  ��دا$G[ /ب �

 /ن /ب Bاس
 و���ام � ,eو Jd�a B� "$� .@yه��] j�� 
یـ/ب  ��ا�ـ� $ـ ،اس 
G�K7B *5 ��,�$"  FgQB ،/ب Bاز ��$" FgQB بM,د / BوF) .  

(�)*� ٢٩٩.  ]Jd یا�� در�B  ن��اد�ن یاز ا��ً̂ 5ـ�  �ا� Fن �ـ,ده 7ـGسـ�F7، 
ز(" �(�� ی�,ض K�، ن ("ا(ـ" 5ـ� ز�ـن و7ـ'  �dـJ[ را �ـ�ا [�>@(�y ا(KـGسـ�F7

را  [�ز�ـ 5ـ� اس
 ���,م ا�� اّ� ("ارد ا$�ل (�� و �,ض /ن رد ��	G[ وe, ،ا("  �5ده
(� سGM[ ،ا("  gM,ص د	[ ا�,ات و7' �5ده ���اM,eی وإ�"اث �,ض /ب در /ن  
�ی� )�
K از /ن ��ام ]G	�� ,eو و B� "$� .  

  %�g *Rو:� Q�BR o@�7 و kB7 >�دن �� �اع�R :�Tط ���رم

$" mزم اسـ
�/(�� وJd,e ���ا .٣٠٠ �*(�)� a !اوeـ, �,7ـK$ iـG[ و  �hـ
U �5دن aK�O "$یـF7ـ8 از $KـG[  در �ل وd ] ,e,رت �5ی�� ا ه�>@" ،�  aـK�

 �Oـر $KـU ]Gـ rیـا�� !G� ,hـ@TLّ �ـ  Bو� "ی� (��!TL) ,h /ن را  �3 �5دن
�B  ی�5ُ  ،و /ب ��ددر �� "$ e,و (ّ�
  d,رت � 	�و ��دن !h, در /ب �� [یدر ا ،�
و هـj  $ـ,د �Bـ ��ـهـh! jـ,  �3 ،��ر ی�8gGّ �� /ِب �5ُ  ��$ �ی� $h! ]GK, ز  ی

 ,eو ]GK$B2�ّ � یJ�B  دد�� .  
 ،از  �م $"ن و8F7 ,eا��  .٣٠١ �*(�)�Bی  �GK$ �5 یرا ،�aK �5ده (TL $,د 
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Jd ,eو�a 
  . اس
(�)*� ٣٠٢. Q ا���� h!از ا� ,eو، �Bی "$� TL) از �"ن، Jـd ,eو�a  
اسـ

��KـAJG /ن اسـ
 5ـ� اّول  ط�ا�G ،��ده �$"( �� �3 را  �"	,عیادرار  ا�� �?�ج Bو
  . �د�5@" و ��" وe, �< ��/ن را  �3
 �Bیا��  .٣٠٣ �*(�)h!از ا�  ,eو�د �	ـ, $ـ ،eو ��" از و "$� TL)r  "5@ـ

 �58F7 *5 را /ب L)/ ,eی "ه�از و �)،  ,eو�او  Jd�a � Bاس
 و�Bی  TL) �5 را
5ره ���ا�,ده � "��� "$ ط�رت �� 
�<� /(�� �"ا(" ؛ /ب ��*" "ی� ،m �5زم اس

 $GK[ وe,  "ه�8F7 �5 از وe, /ن !h, را /ب (�* هB jدر d,ر � "$�Bـ,د �ـ�  یM
  . اس
 "ه$ "ه�/ن !h, /ب M، *5,د

یا�� در d,رت  .٣٠٤ �*(�) 
اسـ
 5ـ� Mـ,ِن /ن �@ـ"  Bز�Mـ یـ B"�یـ��  ه  دس
�)B  /و /ب ��ا "ی�ر ("ارد �e ن/، �j /ن !hـ, ���" از $GK[ ا��ا "ی�
یـر! �ـ ،سـ 
 � �A، ��  
�ّ),eو،  jMز ie,ی�/ب  ��$ �یز  ی	�و ��د  ��ر یرا در /ب B  �5ُ"�ی��  

 B"�یـ��  یـزjM  �و ا(<*
 M,د را رو "ی��@" � ,ن	*ر ده" M �5 �و 7"ر �د��5ُ �<
 �یدر ز U �� m /ب �� /ن �ر [ی�/ب از �  "*���  T{د و س,$
�K7  �هUاز   �  [ی�

م ا و "ی/ن را �*, L)ا   .اس
 d,رت ��	�a �Gروش وJd ,e [ی�

I4]� ط�R :و:� و ���ز �و@� %�ا، K�<� *R�%  

از  ���ـ"ار یـ �ـم  �د�اس
 �5 ا�� وj5 >� ,e �ه��ه و7
 �� 7"ر .٣٠٥ �*(�)
ت (�ز ��" از و7
 M,ا("ه �Fوا�B  د,$،  �ـ� �j�ّوe, و  ـ �ا�� ��ا 5B@" و� �j�ّ  "ی�

  . �د�وe, �< "ی� ،دارد ز�( ��� ,e	G[ و7
 �G�5و  یا("ازه و7
 mزم اس
  rی
(�y و7
 �� 7"ر .٣٠٦ �*(�)@<� j5 Z�5 و 
�� F7ـ8 - 	�د ��Dاس�K� �� ��,  � - 

 �j�ّ   "$5ر �FJGKّ  ���ا یا�� �� g7" ط�رت  ،�B ا(ـ"ن 7ـ�/ن,M 8ـ, �< ،��ـeد�ـو�، 
 ,eیوx Jd�a @yو ه� 
 �د�ـM,ا(ـ"ن /ن (�ـز وeـ, �< �اس
 ��j ا�� ��ا [�اس

��7
 ��ا "g7 ��)/ �>��  �� رت,d 8 (*,د و در ه�d �ـم  �!�ـ" O ـ�  د��8او �
 G�K7یB 
ه�ر اس
 ،از (�ز در و7@� .  



 ١١٣/   وضو 

I/R ط�R :�% �:ص وODو ا �%�@ *G@ ;%د��  

$" ه� ���ا .٣٠٧ �*(�)� �G	�� ص^Mو ا 
��7 "g7 [ 5ـ� /ن را �/(�� وe, را �
م ده"L)ل ا�G� ")او"M از ا�� 
!5 �� g7" اط	B 
و Mـ,د  یـو ا�� �ـ� g7ـ" ر  اس

�)Bی یی$"ِن �"ن  Mr@ ���ا  >� ,eن و/ "@)ط8 اس
 ،�د��� .  

�mزم ( .٣٠٨ �*(�)K نK)ا  
ی "یز�ن �<,  �وe, را (ّ�  Aـ�ـ,د �<�را(ـ"از 7M، 


 از �ه�وe, �� ا(< �5ره���� ا��  �م !ل �� � /ورده $ـ,د اط�G� ")او"M ن��	، 
	5B 
  . اس

Iط ه���R: و:� را %; '�' �>�ره��V ورد, �L ;%  

(�)*� ٣٠٩. 
ن در وe, وا�A اسK)و ��ـ"  ا 
اّول d,رت و ��ـ" دسـ
 راسـ
 "یدس
 >¢ را �*, �) aK� را هU "�� یو ��" از /ن س� و" Gا� ��ط�ـو �@ Aوا�ـ، 

U� U را زود � از ¢<� "@�) aK� 
ط�و ا�G راس  ��AJGK /ن اس
 5ـ� اّول Uـ
U و ��" از /ن 
 وه�>@" �aK ه� د ،>¢ را �aK 5@" �راسU ن �ـ���ی�� ط,ر ه� 


ء را ر!�A ��[ ا�� س�,ًا  � ی�@�� ا. اسh!دهی[ ا��) 
از �5 �,اmت  Bدر d,ر  ،
���G	�) ] "$� dـ8 $ـ,د�d ��B  �  �5,ر  "ی�� A، 
را دو�ـره  ���ـ,طه�  K7ـ�

 �5ـ� در وeـ,ه Bد و �K5 �وe, را از س� �< ،ا�� �,اmت �� هM j,رده و وe, ده"
�F7�x  ��
�ّ! ���K� ]GK)ا")، � ,eدر و 
 ی $B  �GKدس
 >¢ را 8F7 از دس
 راس


 �KـU aـ را F7ـ8 از �Kـa سـ� ا(Lـم �ـیـ $B  �GKه را 8F7 از d,رت � دسB  داده، 
 ,eیو
ط8 اس� x .  

I�/ط ه�R :ت را رع�qی��� �ی�7ا*  

$" mزم اس
 �/(�� وJd ,e ���ا .٣١٠ �*(�)� a5ره�  jسـ� هـ 
*U را ,eو
م ده" L)ت � واmن را �,ا/B  "@�d�� $,د  �وe, �� 7"ر �5ره [�ا�� � [ی�@��ا. (	
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"@$F) jس� ه 
*U ف�! �u) �5 در، ,eو، 
/�" !ـ�ر  �xدر d,رت B Uو�؛ �ط8 اس
	�!B ا���ا�,$ ،$?ص �	 "@)�B ی���ـ� ؛ Kـ
���FGـ� ( �B,اmت !�	 ،/ب $"ن �م  
G7وB �B  M"اه, �Bی "یرا �*,  ی "@5 aK�، م �هـ�  
(�y رط,�@<Bـ یU 5ـ��x  از

 �GK$ ی/نط8 اس
 و ا�� 	�ـ& رط,�ـ
 �ـ ،$"ه �$" aK�، *Mr �5ده � ,eوBی 
5 ّ�J� از � ,�� �B  
ی "ی�*,  M,اه" �B �5اس  aK�5"@، ـ*Mr "ـ$ً̂  - $ـ"ه � �ـ�
��7,B 5� �B  "اه,M  ,*� را ¢< 

 M*ـرط,�
 دس
 راسـ "یدسr  ـ" و$$ـ"ه �

"$  . اس
 x Jd�aیوd -  ,e,رت  � �
ره5ا��  .٣١١ �*(�)� � /ورد و� �� jس� ه 
*U را ,eوB  ��
�ّ! یه,ا  ���� 
یوزش �د و �(@" ا ی�"ن  دی��ارت ز �@، ه� 
او  �وeـ,  ،$,د FB *Mr�7 �رط,�

Jd�a 
  . اس
و TU ا�ـ� ��ـ" از $Kـd ]Gـ,رت  ،ل ("ارد�وe, ا$ [�راه ر	G[ در � .٣١٢ �*(�)


 را �Kـa  دسU 7"م راه ��ود و ��" س� و "@< اسـ
 �<ـ�  �aاو dـJ �وeـ,  ،@ـ"5ه
وeـ, را U*ـ
 سـ� هـj ا(Lـم  �ره5 @"ی(<,  !�	ً  �5 ��ود راه 7"ر  � �"ون !�ر /ن�/(
�B  "ده .  

I�  �Dِد �Kد ا��4م ده* ،و:� را در �mرت ا7��ن �>�ره�: �Rط �

$" mزم اسـ
�� و�Jd ,e/( ���ا .٣١٣ �*(�)� a ـd ]GـK$
 و هـ  ,رت و دسـ
aK� و س� هU دِ  را,M نK)م اL)<�ید  ،!�ر �"ون ا�� و ده" ا�ده"   ,eیـاو را ودر  


ه و س� �aK و ه  رس("ن /ب �� d,رت و دسU �� 5 او�r ط8 اس
 ،"ی(�� ,eو .  
(�)*� ٣١٤. ن  K)ا B� ")در  ، ,ا5ره� ,eو F)<�یاز د  "ی�ـ5 �r >د�ـ��  ً̂   �ـ�


 دهـ" �ـ�ا5ـ/ن را ��   ,ا(ـ"  �GKB و (�ـ�دس
 راس
 او $ دارد و �!�ر 5KBا�� � 
�5 ¢< 
یـ/ب  ��$ـ �یـز  eـ,و (ّ�ـ
  d,رت را �� ی �د�<� d ]GK$r,رت از دس 

ً̂ � �D�GBدا8M �,ض �� 5 F7 �5ن�دس
  ،و ��" از وe, دادِن دس
 راس
 "ی*, � ،$" 
 ��ا!ت  � (ّ�
  >¢ را ��� ,eو�A،  ی/ب  ��$ �یزس}K� Tـa  ،"ی*, �دا8M �,ض  

� ¢< 
ه را � دسU س� وB  "*5 .  



 ١١٥/   وضو 

(�)*� ٣١٥. K5B �) �5B  ")ا,  �@  ��Bی >� ,eد�و�، و  �د��< �5r �<�یاز د  "ی�
ر5
 ه� دو �$" و� "ن��aK 5* ،در d,رت ا��ن*� �B 5@" (ّ�
  M,ِد او "ی� ,eو

�) aK� د,M 
$ـ" "یو � دسF) ]��� ِد $?ص,M 
از $ـ?ص  "یـ� ، و ا�� �*ر5
 وا�A /ن اسـ
 5ـ� هـ� دو ط�ا�d، G,رت [ی�?,اه" �5 او را وe, �"ه" و در ا <�ید 

 
�ّ)�) ,eیو"@ � "$ ��Kـa و Jـ8ّ و �ـ� � �د�دس
 او را �< xFی( "یو ا�� ���[ �
$" [ی��*" و >@(�y اF) ]��� jر ه5، و  �د��< �و  � از دس
 او رط,�
 Aی( "ی�


 /ن رط,��، U س� و� K� او را�د �?,اه" در d,ر  Aیa 5@" و ا�� (�B  ,G� �5"و  ا(ـ
�� �u) ازB "$� �G$ر ("ا�e x�� ��،   . }�دازد� "ی�
(�)*� ٣١٦.   ,ا(" �B وe, را�5 	�د �ه� 5"ام از 5رهF) "م دهـ" در /ن از یـا(Lـ

  . �د�r�5 �< �<�ید 
(�)*� ٣١٧. �5r ا�� ]G	��� ـ8 /ب /وردن�� ,eت وم ��ّ"�L)ـ�م 5ـ�دن  ،ا�

���وه  ،ا$�ل ("ارد ه�>@" �,رد /�M ،�("ه�5' دس
 وe, � /ب در ?G[ی/ب و ر 

  . اس

Iط ده�R :ل ,ب %�ا��X�0راو  �ا�:� *R�% ;�Rا*�  

(�)*� ٣١٨. K5B � �5B  "س�  >� ,eر�� �د�ا�� و� �B  ی $,دط,ل  xی�ر �� @��یا 
�B  "*5ی "*  A�,ر�� "ی����B � �L س?x Gی�ر �� ی $"ه   ����B  د,$، F)ـ,  "یeو

 /ب ��م  �د��eر را �< ���,   ,ا("  �B �ا ,ه�$ ا�� �� 5B@" و� �j�ّ  "ی� و �د��<� ً̂ ��
>� ,eد�و�   . را ��@" ر5 [یا "ی�

(�)*� ٣١٩. 
5ـ� وeـ, �ـ /ن  �5Bـ ��ـ"ارِ  �� ه  ا�� رس("ن /ب �� d,رت و دس
Jd�a 
  . �د�� ه�ن ��"ار وe, �< "ی� ،از /ن �eر دارد *�e��Gر ("ارد و � ،اس

د �� اا�� ��ّ�'  .٣٢٠ �*(�)�G!ا وeـ,  ،وe, �ـ�	e ]Gـ�ر (ـ"ارد �/ب ��ا @��ی�
او �ط8 اس
 و >@(yـ�  �او �eر دا$�G وe,  ��د و ��" از و��D� ,e" �5 /ب ��ا��<

د �� ا�G!ا و ��ـ" �G,ّ�ـ� $ـ,د 5ـ� /ب eـ�ر  �د�وe, �< ،او �eر دارد �/ب ��ا @��ی�
�G$ا")،  ,eو� Jd او�a  از او 
��7 "g7 ��)/ ط�$ �� 
8d $"ه �$"اس� .  
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  ,ب �=�R* *ن�از ر0 �و:� X��7 �در اع�T: �زدهIی�Rط 

��> ا�� .٣٢١ �*(�)� h!ا ��� FK< ,eر  ،"ه�و,d درB از رسـ i)/ب  "ن��5 �
 m "@)� 
�ـ(i  5ـ� Bدر dـ,ر /ن را ��ط�ف 5@" و  "ی� ،AK<B و ر(P روO، @Qاس

)�
K @� P)ر "@) �����ـ,� /ب "ن�دارد 5ـ� از رسـ rا$ـ�ل (ـ"ارد و ا�ـ� $ـ ،�
�B  "@5 ی �)،   . /ن ��س(" �ی/ب را �� ز  ی5@"  �ط�ف/ن را � "ی�

Mِ[ 	�د >�5یا�� ز  .٣٢٢ �*(�)) �B از رسـ i)�ـ� �ـ"ن اسـ
 "ن /ب ��$" 5ـ� �ـ
"$ه � ,5 ]M) �y)@< �$"ا�� (� ]M�B @وe, ا$�ل ("ارد و� " � /ن ی" >�O ز ی�

Z ء�ه� $��ده��"ار از (M[ را �5 ��@" � از���,ل اس
 و � B� " اّ� ی$,د ��ط�ف (�
 د� �ا�� (M[ را�<� "$� 
ه� ا(<*Z در O�< " ��ایو�را ��طـ�ف   Oـ, /ن >ـ�eو

"@5 .  
ول .٣٢٣ �*(�)   ً̂ �� یBه �� �5  >GM,س �SاB ه� $"هZ 
$GK[ و �KـU ��،  a,س

و ا�ـ�  �$" (�B /ن mزم �یرس("ن /ب �� ز  ،اس
 و >@(�y س,راخ $,د B/ن 5	 �رو
G�K7B از /ن 5َ@"ه $"ه، 	ه� $"ه 5ـZ �5 
و mزم  �ـ,ده GK$B[ ه�ن ��"ار از U,س

)�
K  ی/ب را �� ز� G�K7B "*) ه�5 5@"ه Gس,U و ")�5 5@"ه $"ه و ه@,ز ���B  8gGّس
�<ـ�  "ی/ن U,سـ
 را �*ـ,  "یـ� ،>B  "FKو �ه (� >h! ��B "FK, اس
 و �ه �� �"ن �

�i �"ن  ���"ار  ب�5 !�	ًK� �� B�) /زم ( "یm ن/ ]GK$ �5�
K ـ( و� 
� mزم اسـ
ه�  - /ن هj �ی/ب را �� ز Z از �y)ب>@K� �� B� /ی" - ")[ یـاسـ
 ا ذ�5 نی$ ،��س


 �اس
 �5 /ب ��ا j��B در d,ر �K7 ـ�ر دارد  /نe و ا�ـ� /ب "$� �G$ر ("ا�e
 ,eم ���,ط �� /ن در و  . �ه M,اه" /�"��F �ا��

ن $ .٣٢٤ �*(�)K)ا�� اr 5 "@5��ـاو > �وeـ,  �� �� ا!hـ� FـK<یـ "ه� ،(ـ� 
$" ��8 /(�� ��" از �ـ� 5ـر� L� دم�� �u) ل او در�Gا� �y) �ر(ـP 5ـر یـ �>@

$r  �� "@5ی FK< او 
ی "ه�ر(P �� دس �)، دسـ
  ��ـ� 7ـ"ر یـ ،5@ـ" Bس��ر  "ی�
�" �5 اط�ن���@ Uا�" �) "ه�/ن رسـ �یـ/ب �ـ� ز  یـ�,ده ��طـ�ف $ـ"ه  5B@" �5 ا�� �


  . اس



 ١١٧/   وضو 

(�)*� ٣٢٥.  �aK 5@"ی" ی�*,  "ی�	�د را �5  یBا�� �،  �<O �$" و�B  �< ن/O، 
$" "ن��(i از رسF) ب �� �"ن/، @yل ("ارد و ه�و  �اس
 ا�� ��" از �� 5ـر [�ا$�

(@" /ن >��� D"�س�,� ��5 ����ن�از رس " �) 
(ـ" ،"ی(�  B/ب �� U,س�� 
 ؛�� دسـ
�یرس"  �B "ن/ب �� � 5@" �5 � �,دن /(� rا�� $ Bو �)،  را ��ط�ف 5@" "ی��)/ .  

(�)*� ٣٢٦. U ا���x h�� ا(" �5 در"� ,eاز وB h!از ا� �)� ,eوB ن�از رسـ" 
$ ,eو ��" از و 
Kب ه/r  ه") ،(ـ� یـ5@" �5 در �,7ـi وeـ, /ب را �ـ� /(Lـ رسـ

 ,eو� Jd او�a 
  . اس
(�)*� ٣٢٧. h�� ا�� درB h!از ا� �)� ,eوB ه /ب� �5 "$د Mـ,  ��� M,د ،�

ن ��ـ" از وeـ, ،دسFG@" ،��8 ا(<*�G رس"  Bو �ه (� رس"  B/ن � �یز K)و ا ,>@� r$ـ ،ا
ی "ه�/ن رس �ی5@" �5 /ب ز  �)،  ,eیوx Jـd�a ـ�(yـ�  [ dـ,رتیـادر  Bاسـ
 و@<

� ,eو i7,� ")ا"���ّ,G ده/ن  �ی/ب �� ز  ن"�رس,F) 
�AJGK /ن اس
 5ـ�  ط�ا�G ،اس
>� ,eره و  . �د�دو�

(�)*� ٣٢٨. � ,eد و�	د�<ا�� � �)� ,eو ��" از وB ه"ه (�*� ,eء وh!یدر ا" 
AK< 8��،  mO یو �"ا(" �5 ا ...و] 
(i ���,ط �� 8F7 از وe, اس�،  ,eو�ط8  او �

 
 ه�>@"اسh!ا ,e8 از وF7�  ,eیوx  رسرا��B ا [ وe, (�ـز ی�5ده �$" و ا�� �
و ا�� و7
 ��$�G 7 �?,ا("دو�ره " /ن را در و7
 یM,ا("ه ��) hی" .  
(�)*� ٣٢٩. < ,eا�� ��" از و�� "ن��5 �(i از رس �h!در ا 
وe,  �/ب اس

F��"@  ده,� ,eو i7,� ")یو ("ا U "ه "ا���"$،  ,eو� Jd او�a �ا�ـ� �"ا(ـ"  Bاس
 و
� ,eو 
�KـAJG /ن اسـ
 5ـ� دو�ـره وeـ,  ط�ـا�G ،/ن �(F) i,ده G,�5��ّ در و7

  . �د��<
(�)*� ٣٣٠. $ ,eا�� ��" از وr < "@5��� i) "ن�رس �5 �h!در ا 
 �/ب اس

یوe, �,ده  �)، Jd ,eو�a و و 
 [یـ5ـ�دن �ـ(i در ا "ا�ـU �و �LGK, ��ا ��Bرساس
ل mزم (��
K .  
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  و:� ��یداح��م 
(�)*� ٣٣١. K5B $ �5r  �G	�� ,eیدارد وز و 5ره ���ا ،(� �)Bز �ـ� �ـ( 5ـ� ی
  . �د�وe, �< "ی�وe, دارد 
ز $ [�ا�� در � .٣٣٢ �*(�)�)r  �G	�� ,eی5@" �5 وط وا�ـ�Aـ�@ـ�� ا�G ،�(ـ  

B�)  5@" و �DG5ز اط �ـG" وeـ, ��	Gـ� و (�ـز را دو�ـره �?,ا(ـ" و ا�یـ ,ا(" �� /ن (�
�5 (�ز 
 ذ5ـ� $ـ"�5  �س}T �� دسG,ر 5@"/ن را  �م @" ���� را ره (� �AJGK اس

ر (G	ر  . "ی�
وe, (�ـز   �"ونی(�ز وe, دا$�G  ���ا r �5 "@5ا�� ��" از (�ز $ .٣٣٣ �*(�)

زش Jd ،("هM,ا�)�a �زه ���ا "ی� Bاس
 و�)� >� ,eد���" و� .  
(�)*� ٣٣٤. K5B � �5B  ")و  دا �G	�� ,eم دادهوط8 5@@"ه وe, هj ا(Lـ�،  ً̂ �ـ�

م $"هزود � ا�� ("ا(" 5"ام  ،�5ده ادرارL)ـ�ا ،ا�� 5رهـBی " یـ5ـ� وeـ, mزم دارد �
>� ,eز >@��د و ا�� در ��و" UـT از وeـ, یـ� ،"یـ/U x� xـی��ا B[ و $�ّ ��ی[ �[ (�

ز را دو�ره �?,ا(" و�) Gا� ��@�� Aط وا��)B ء (�DG5ز او اّ�ـ ا�ـ� " ی ,ا(" �� /ن (�
ز ،�8d $,د B[ و $�ّ ��ی[ ���" از (�ز >@�)� Jـd ا(ـ"ه,M و �ـ�ا�5ـ� 
 �a اسـ
زه و 5ره�)� "���   . �د�" وe, �<ی�5 وm ,eزم دارد �

�@ـ  ،(ـ� یـا(Lـم داده  5@ـ"  Bرا �طـ8 �ـ�5 و�! "@5B  ,e� rا�� $ .٣٣٥ �*(�)
�B  ارد��  ,eم ("اده و ه@,ز وL)83 را اF� �5 /ن�7  درارا�ـ� ��ـ" ا Bاسـ
 و�ـ Bاو �

G�,رط ,eو ��" از و "$� �G	�� ,eاء (��ده و و�FGاسB � ادرار 5ـ� ("ا(ـ" "ی/ �ون�از او 
 
یاس <��$" �B ط8او � �وe,  ،<�ید  � e,  �5�a 8 اg	 ن در/��) ٨٤( سـ�FGاء �Kـ�


$�� .  
(�)*� ٣٣٦.  ,e�5 و "��D� زB $r  8F7 �5 "@5او �ط8 $"ه و� �ا�� ��" از (�

ز ،��" از (�ز یاز (�ز �ط8 $"ه �)� Jd ا("ه,M �5�a 
  . اس
(�)*� ٣٣٧.  ,eیا�� ��" از ویـاز �ه را (ُ*Kـh�� �5 "@5B  �G [��ی/ن  [�در �  


d�� ز  ،�aK (��ده اس	 �y)دیا �دی>@L ه و"$  
�,اmت �� هـM jـ,رده و رط,�ـ



 ١١٩/   وضو 

ه�Bی U �5�x *M ط,ل �ّ"ت 
�� �� 
و  �د�دو�ره وe, �< "ی� ،$"ه rاز /ن اس
*M ا��r  ی(*"ه ��� 
�� ��B ـ*M ن/ "@)هـ "یـ� ،$ـ"ه rه,ا و ��Bرا 5ـ�  ی

ی "ی	�ا�,ش �5ده و /(�y ��" از /ن اس
 را �*,  "@5 aK� .  
یدر $GK[  ،وe, [��ا�� در  .٣٣٨ �*(�) aK� �5دن G�K7B ,eء وh!از ا $r 

 5@" و TU از $��r  ]GK $ "ی�5 �,اmت �� هj (?,رده � 5B@" در d,ر @G!د ا,Mی 
 ,�*� ,h! �5دن aK�O، را ,eو ادا�� ده" و ا�� ��" از وe, در $KـG[  از ه�ن �

ء وaK� G�K7B ,e �5دن یh!از ا $r  ـ,رd 5@ـ" درB رج 5ـ� !�	ـً از وeـ, Mـ
 (�@" ��8 ا rاس
 �� $ $"ه) 	رغ(@G!د ا,Mرج $"ه  @��یM �)M,eیاز و�*ـv,ل  

$"$"ه  �<�ی�� 5ر د � .  
(�)*� ٣٣٩. K5B  یـ $Kـd ]Gـ,رت ی"ن �aK س� �وe, ��8 5* ��5 در 5ره

 و $�ا�Gیدس& U 8�� ,eوO FgQ دن /ب و,�B  دن /ن,F)ی و�ـ,د �ـ(i �ـ� ا!hـ� 
 ,eدیز و $r �B "@5 �5 و� *ّ�[ �ه�y@ـ. Mـ,د ا!G@ـ (�@ـ" �rـ� $ـ "ی� ،اس
 �rا

[ یـو ا ١!ـ�ف اسـ
 ،�r ا�*�ص ��5در  *? ^Oاس
 ا�� �GF^ �� وس,اس �$" و �
ر�j���) j�ّ در 8KQ و  � �� 
  . اس

  >[* �7 >; و:� را %�طA ��7ارد
(�)*� ٣٤٠. < 
 : B  "@5وe, را �ط8 � ،��ه*

ن ��" از  B*�,5رط,�
 � [�و ه�y@ ادرار: اولK)اء  ادرار �5دن�5 از ا�FG8 از اسF7 و
رج �M دن,�)B د,$  j�� ادرارو در 
  . اس

رج $,د �"	,ع�د ��"ه و روده �5 از �?�ج : ��م. �"	,ع: دومM .  
��رم�و �ـ,ش  @ـ"�ا�� >*B F) jو �,ش (*@,د و� @"�>*F) j /ن سMB  �� �5AF,ا�: 

ط8 (� ،�*@,د� ,eوB  د,$ .  
�� ! :<��هB�5 !�8 را از � ی�] �B  د � ��د "@)  . �B,$�و � B، GK�B,ا(<ی

                                                           
  . دييمراجعه نما ١٤٤٩شتر به مسأله يح بيتوض  یبرا. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٢٠

�%& :�7 �eJGاه اس,M ن�e ز(JGاس���  "$G� �e,ّسـ�3  ی�JGیـاس$ـ" و  �ه�ـ�5 �
gD �8 ن/ � �eJGم اسن�در 	8g ا�� �B د,$ .  

�
: ه#"�@�. �  . ��s: ه%"

  �B7حّ=�ت و:�

(�)*� ٣٤١. ��  ���ء رe,ان ا��	B �!�j� ا�,ر�ـ, ذ5ـ�  eت وFّJGـK� را �� !@,ان
Sـ,اب �$ـ" و از /ن  �دیـو ز !�ـ8  /(� �,�A �5ـل 
یاس
 ر! "�ا� �5 ا("  ده(�, 


 : ���� اس

$KـG[ دو دسـ
 F7ـ8 از . ٣. �Kـ,اO 5ـ�دن. ٢. �jK� ]GD ا��� در و7
 $�وع. ١
��دا("ن  �B@ی ،س� �� 8F7 �h�h� �F از $�وع در وe,. ٤. /ب ��دارد ،وe, �/(�� ��ا

�M ن وق. ٥. �5دن /ن B/ب در ده*@Gاس �F �� ی ،س�@�B 8Mـ�� /ب را دا@B  T{و سـ
رج �5دنM .٦ .  : �یز  �Aوe, ��  �  �(�8 $"ه ��ا �M,ا("ن د!ه

�7,�B � ب/ �� xه>) �5B  "G	ـِ� َو « :"ی�<,  ا����ـِ� ا̈�ـ�jِKْ�ِ ا��ـِ� َوِ�"ُ�ْJَ�َ�َ�ـ8َ  �اْ
َء َطُ�ْ,رًا َو ��ً Lْ  َ) Lَِ�ْ��ُ یَ�jْ اK«.   

��ـ�ِ Kْ�ِـjِ ا��ـِ� َو « :"یـ�<,  ،"ی$ـ,   Bاز وe, دس
 M,د را � B  �58F7و �,�7�ّ�ُ�ـj̈ ا ،ِ�
�  Bٖ اْ�َ�ْ�@َو  َ[ �ِ�َ[ ا�Gّ̈,ا� Bٖ اْ�َ�ْ�@ ��3َGَ�ُ�   .»َ[ یِ�َ[ ا

@ـ« :"یو در و7
 ��h�h �5دن �<,  ���َ jُ̈�ـ�̈� Bٖ َاْطِ�ـ2ْ ِ�Kـ(َاْ��ـَك َو  ْ,َم یـ GL̈�ُ Bٖـ Bٖ١ ا
   .»5ْ�ِ�ِِ�َك 

*@Gاس 
ْم َ!�َ « :"ی�5دن �<,  B@�/ب در � �B@ی ،قو در و7 ��Jَ ُm j̈�ُ�̈� ،ا�aَ  ِ�@̈Lَ یٖ ر  B̈ ا
یر  ُ*�j یِ�̈�ْ[  Bٖ اْ�َ�ْ�@َو �Jَ  َو �ٖ طَوَرْوَ���Fَ«.   

ْد اْ�ُ,ُ�ـْ,ُه َو  �ِ �ـَ Kْـَ,د� 	 ْ,َم یـ Bٖ َوْ��ـ sْ �� ا�̈�j̈�ُ �َ « :"یو �,d ]GK$ i7,رت �<,   Kَ ُmـ,�
   .»اْ�ُ,ُ�ْ,هُ  �ِ �	 F َ� �sْ  ْ,َم ی Bٖ َوْ��

 ,>� 
ْ!3ِ@« :"یو �,GK$ i7[ دس
 راس
َ
�Bٖ  ٰG5ِ ا�̈�j̈�ُ أ Bٖ  ِ� َ�� ٖ�@ Bٖ  ـَو	ـَ" ِ�ْ?ُ�اْ�Lِ@ـِن  Bاْ

                                                           
 »لَقِّنّی«: بگويد »لَقِّنی«يا آنکه بجای . ١



 ١٢١/   وضو 

ر�َ �ِ K �ٖ  �ٰ و@Fِْس Bٖ  ً�K�ِ َیK ٖ� ًا�«.   
 ,>� ¢< 
�Bٖ  ٰG5ِ ا�̈�m j̈�ُُ 3ِ�ْ@« :"یو �,GK$ i7[ دس Bٖ  ٰ�*ِ�ِ� Bٖ  َو ْ�Zَ َوراِء ]ْ�ِ m� �ٖ 

�ً� ِإ�َو ,�ُvْ�َ ��ْ�َLْ َ m Bٰ �@ُ!ُ Bٖ  أُ!,ُذ ِ�َ� ِ�ْ[ �3̈�َ�ُٰ َو ّ@�   .»�اِن �ٖ ِت ا
@« :"ی�<,  �5B  "@5 س� را �B � aKو �,�7 �*Qَ j̈�ُ�̈�   .»َ!Dِْ,َك ِ َ� َو Gِ�َ�ْ�َ�َِ� َوBٖ  ٰ5�َ�َ ا

 ,>� U aK� 
Gْ@« :"یو در و7 �FSَ j̈�ُ�̈�ـ�اِط  !َB�Bٖ  َ ا �g�7ْـٰ"  �ِ ٖ�ـَ ـِ�ل� 	 ْ,َم یـا
َ
اْ�َ�ـ8ْ اُم َو ا�

   .»ا©�5ْاِم َذا ا�Lَ^ِل َو  ی ،e�ْ ٖ� �َ  ّ@!َ Bٖیُ �   Bٖ	 �Bَس�ْ 

  ) �ت و:�ی�R )�Cد �و:� 	��K; 7ه�  ,ن 0V=%;  >; ��7ارد
(�)*� ٣٤٢. Q ظJ� �� ]G	�� ,eِت یواس
  .ّح, �+��ه $�ط  ،/ن) اه"اف( 

م $,د �B@یL)ا ,eا�� /ن !�8 �"ون و، Jd�) a�
K ا("ن؛,M ز�) 8�� -  Aوا�ـ �<
"$� AJGK� �< ه $�ط  - وا�� /ن !��B  8@یو ��ام (F,دن /ن اس
  /�از �+�و �

م �L)ا ,e8 �� ،�د��"ون و�� 
اسـ
  �+ـ�0+ـ�ل �ه $ـ�ط  M Tّ& �7/ن و�ام اس
8 (�ز �� S,اب �یS,اب  Oدر  ���ا �B@ی�� �G* ّ�
، FJGK� ط,افB، وت �7/ن^ ،  
p�7ا

ل و اذان (�زو ط د!�G� ")او"M از 
�� A� ه و�B j4ـ1ف 0  ـ�ه 10اهـ, �1  هـ
(@" M,ا� �+�� 
�5 � وe,�اس 
�  . $,د  �5Bاه
 /ن ر	i � ،"ن در �ل �@

 : و�� ,e	G[ وا�A اس
 ،$x �,رد ���ا .٣٤٣ �*(�)

زه ���ا: اّول�)� Aء - وا�h7 �< اداء و �< - Qز � ��ـ B(�ـز �KـFJG و 
�ـاز (�ـ
م $,دیM a,ا("ه $,د ��J/ن d �5 ���اL)ا ,eو � " .  

م  ،/(� و (�ز [�>@(�y � ،سL"ه و  *ّ�" 	�ا�,ش $"ه ���ا: دومL)ا ,eط8 5@@"ه و�
ً̂ داده   ،[ ��ـjیـو در ا Kـ
�وm ,eزم ( ،سL"ه س�, ���ا Bه �$" و��5د ادرار ��

7�	B ��) ,د س�,Lارد س,� ]�B "$� .  
(� F�5 ���ا: س,مM Aء �� ط,اف وا��ی� �5 � "$  . !��ه �

یا�� (�ر : >�رم !�$ "�!B  ی�5دهM �� jK7"او(ـ" ��Gـل Mـ,رده �$ـ" 5ـ� وeـ,  
$" *��ه� ی �د��<� ,eو � .  
jL@U :�5 / ا�� (�ر "$تی�5ده �  ّ�F  "g7 �� ً̂   . �F,س" �7O/ن را ��



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٢٢

j*$ :ا����7/( "ن�/ب 5* B ه"$ TL) �5، یاز ��GKاح و �(@" /وردن /ن  �ون�� ���ا 
یFL� �5,ر �$" دس
  Bدر d,ر  ،/ن �"ن M,د را �� Mّ& 7ـ�/ن ��سـ("  <�ید  ��
�(�y ��83ّ $"ن �� ��"ار وB � ,eو@<B  ا��Gا�B Gو هr "$��  ،�� �7/ن �@�Gط �ا�

Aده�  ،وا�,�) j�ّ )ر  در,dB �5  �j�ّ، �G�5 ن
 �ـ� وeـ, ( �ز�FـK)ز دارد�ـو ) 
/ب ��*ـ" و ا�ـ� ��3ّـ8  ،ا�� (TL $"ه ی/ورد  �ون��GKاح و �(@" /ن ��7/ن را از �

7ـ�/ن  ،�j�ّ" �"ون وe, و  ی� ،�� �7/ن �$" rو هB Gا��Gا� B[ ��"ار هj �ی$"ن �� ا
  . �*"/ب � ،ا�� (TL $"ه ی/ورد  �ون�را از ��GKاح و �(@" /ن �

(�)*� ٣٤٤. >� ,eد و�	 
یـ/ن �ـ�  rیـ(�د  - >� F7ـ8 از و7ـ
 (�ـز ،�د�ه� و7  �ـ
��d/ن وeـ,  �5 �� سAF �از �,ارد �Bیا�� �� g7"  ،و7
"ن �	�ا رسو >� ��" از  - 	
�G	�� B� ز $,د ط�رت �,دن ی��M T& �7/ن  ،��8 (�� 5ـ� �ـ�  �<ـ�ید �ه �ـ ه� ا(<ی

 
��7 "g7"$�، Jd�a 
(�ـز �Zـ� وeـ,  �اول dـaF �ـ�ا Bا�ـ� K5ـ [ی�@�� ا؛ اس
5ـ�  �Bد در dـ,ر �ـ(�ز ��Z و !�g وeـ, �< �[ ا�� ��ا�ه�y@. ("ارد لا$� ،�د��<

 ,eط8 (*,دیو� x، �B ")ن �?,ا("  ,ا/ ز ��vب و !*ء را ��) .  

 ه@<م (�mزم ( .٣٤٥ �*(�)K ّ�
،  ,eص 5@" و?ّ*�B�5 � یB د���،  
وا�A اس

هً ؛  �AJGKیFG$ا�� ا ����  
�ّ) ,eو� Aـ,ده وا�F) Aـ,م $ـ,د وا�ـ�5@" و ��ـ" �� 
 ,eیوx Jd�a اسK5 ً̂ �� 
B  �5ی��]  
ّ�
  ا�� ،"ه�	�ا رسدارد و7) ,eو�  Aوا�

 
  . اس
 �aاو Jd �وe,  ،(*"ه (�ز5@" و ��" از و��D� ,e" و7
ن ��ا .٣٤٦ �*(�)K)ا 
 K5Bـ�د و �ـ�5 � ط�رت �$" وeـ, �< [یا ��AJGK اس

 ��ا ،�د�ه� (�ز دو�ره وe, �< ���ا�AJGK اس
 �5 وe, دارد ًd,gM�  aFـd ز�)
� h��B و ��vب و�  ��� ا(Kـن اسـ
 �KـAJG: ا(ـ"  	��ـ,ده �!�j� Bاز 	��ء رe,ان ا

ز � ���ا�)�
ه�ـ�اه  �و �ـ�ا �اهF7 8,ر و ر	K� �� ]GـL" و �ـ�م ا��ـن راتیو ز  
$ـ jیدا$G[ �7/ن �5 � Tّن و �ـ/ ]Gا("ن و (,$ـ,M 7ـ�/ن و �ـ�ا ��و�ا� ,Mـ,  ،"ن�ـeو


 (�,  [یاز ا AJGK�B �,دن وe, در ��B hو� �د��<�S ارد�
K ل ؛ا��GّF ا�� �ـ� ا��Gـ
>� ,eو x)د,� AJGKد���،  ,eیوx Jd�a و 
5ـ�  �ه�5ـر  ,ا(" � /ن و�B ,e اس

م  "ی�L)ا ,eو  /ورد $,د را�� ��، � ً̂ ��B  ")ا,   ز �?,ا(" /ن��) ,eا. و�� K5B [ی�@



 ١٢٣/   وضو 

 B(�ـز �ـ7  ـ ه@<ـم xی��M Tّ& �7/ن و�� ,e	Gـ� و وeـ,  یM,ا("ن �7/ن  ��5 ��ا

ز �?,ا(" �B اس�) ,eن و  .  ,ا(" � ه�

  اح��م داIt ا�ح*ث
 �5ـ� �ـ� و �دیـر   Bاو 37ـ�ه 37ـ�ه �ـ ادراردارد 5ـ�  Bا�� ا(Kـن ��eـ .٣٤٧ �*(�)

� �GD� س,�ُK�َB  ی $,د �)B  ",ع/�ـ"ن  �ون�ـاز �  ,ا(ـ	ـ,ددار �ـ"M� 5@ـ" 5ـ� �ـ� و� 
� �GD� 3ُ,نF�َB  ی $,دe�� B �) �5 داردB  ")ا,  M داز" یـ� ،5@" �����,� ،رج $"ن �


 �� ایا" و �� ط,ر ا��ل ی�� ا��م داjp ا�J"ث !�8 (�FK) د�	ی[ 
 [ �5 از اول و7
م ط�رت (�زL)ار ا"�� �� 
 /�M و7  ) ,eیو  8KQی  �Zه� 5"ام و j�ّ�
) Dـ� اوسـ


 دارد ، (�یB�  "@5 "ا�
 �U�وM,ا("ن (�ز ��ر ��< : 

'� اطی[ ��ی .ا��
ن �� ���@ Uا "ا �5دن����ز دارد @ـن �ـ� � اط�یـ[ ��ـی .ب 5ـ8 (�ـ

��� Uا "ا �5دن���� G�K7B  ز داردل ���
 .جاز (��Gا� Uا "ا �5دن����یه��  Gـ�K7 B 
 اط�ی[ ��ی . دیده" و  �B از (�ز� ّG� ن دارد@B ا��� G�K7B U 
  . B "@5"ا (��از (�ز ���

j�� 8p ه� 5"ام از �,ارد دK� ذ�5 ��"ر B� د,$   
دارد �5 از اّول و7
 (�ـز  ـ /Mـ�  @ن�اط� ی [��ی>@(�y  داjp ا�J"ث .٣٤٨ �*(�)

م/ن �� ��"ار L)رت ا  ی 8KQ یوe, ( ط��Zه� 5"ام و j��
و M,ا("ن  �م ) �D اوس
U 
ز را  "ی� ،�B  "@5 "ا�(�ز ����) 
$"  اّول ،>� /ن ���
 ،�?,ا("در /ن ���� 
یو7 

یو7
  وس& ز اس
 �/�M و7
 و ا�� ���
 او �� ��"ار 5ره�) Aوا�،  Bدر وG7 "ی�

 دارد 	�& 5ره��� �5� ز را �� � /ورد و 5ره�) Aوا��ـ" اذان و  @)� AJGـK�

  . "ی(� Oا7�� و 7@,ت را  � 
ز   /�M /ن �� ��"ار  @ن�اط� ی [��یا��  .٣٤٩ �*(�)�) 
ا(Lـم دارد �5 از اّول و7

ی 8KQ یe, و ( ط�رت  �j�ّ Zه� 5"ام و��D 
از (�ـز ���ـ
  Bو M,ا)"ن (G�K7 اوس
Uا�" �B  "@5 � از /ن در TU ز  [�و و �ـد از ایـ  �ـ"	,عیادرار  ،>@" د	�� ید	��  rی(�

رج �MB  د,$، Gط�ا� G��� �5 در 
  ـی 8KQ یوe, �5 دارد  mBزم /ن اس� j�ّ را �Lـ
 ��" از (�ز mزم (ی(�ز  ن�در � Bو (�ز �?,ا(" و� /ورده�
K � AF,عیادرار � س	ـ"�  
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رج $"هیM د� ،  ,eره وم ده"�  ی 8KQ یدو�L)را ا j�ّ ؛����  ّG�B یr ـ, �ـ�اeو� 
زش 5	 [ی>@"�)B 
ز � ،M,اه ،اس�) ّFJGKB Aـ,اه وا�ـM "ـ$طـ8 �<ـ� /(�ـ� ؛ ��
طـ8  ه�ـن یـ /ن �5 �?,ا�ـ"ز(" ��8  اس
 از او س��� /ن �GF^  � از /(Q��yا�  ه5@@"�
�ا�  ه5@@"Kـ
 از او سـ� ز(ـ" �( hBـی�ـ� /ن ��  ��,ط�5B � �5 �� /ن �GF^ اس
 در �
 �"	,عیادرار @�� ی��8 ا Fط,ر ط ����B رج $,د �5 در اM یاز اووe, " ی[ دو d,رت �

م ده"�  ی 8KQ یL)ره ا  . j�ّ را دو�
ل � ،داjp ا�J"ث .٣٥٠ �*(�)�Gا� �y)@<B  "ـ� /ن �ـ�  دهM/ از اّول و7ـ
 (�ـز  ـ

م ط�رت��"ار L)ا ) ,e8 یوKQ ی  �j�ّ Zه� 5"ام و��D 
و M,ا("ن  �م (�ـز ) اوس
 G�K7یB U 
ط�ا��B  "@5، G "ا�از /ن ��� �) �Fـd 5ـ� 
ه�>@ـ"  "یـ�KـAJG /ن اسـ
�B ")ّولدر ا  ,ا 
ز را �?,ا(" و7�) .G��� ز�5 �"ث از او  "ی/ B U�xاّ� ا�� ��" از (�

م و /ن ���
 �� ا("ازه ز("  Bس� (�L)م  ا G�K7یط�رت و M,ا("ن  �B 
 ،از (�ـز اسـ
Gا� ��@��Aط وا�،  
5ـ�  j�� ]B در �ـ,رد K5ـ�ه� و دو�ره �?,ا("(�ز را mزم اس

U 
د /ن �5 ����G!ا��� ا" B�) ر5@" (�ز را در اول و7
 M,ا("ه �� 
  . اس
(�)*� ٣٥١. K5B  �5 عیادرار,	"� دی � رج � Bدر UB U �ا  �� �,(� M از اوB  ـ,د$ 

م ط�رت�5 �� ��"ار L)ا ) ,e8 یوKQ ی  �j�ّ Zـ��ه� 5ـ"ام وD 
از  Bو K7ـ�G) اوسـ
U 
  ی 8KQ یوB  "@5،  ,e(� "ا�(�ز ����j�ّ )Zه�5"ام و�
و  را ا(Lـم دهـ") �D اوسـ

رج ی  �"	,عیادرار (�ز �?,ا(" و �� M د�  ��ـ" از (�ـز ی(�ز  ن� �ی8F7 از (�ز  $"ه
ء (�@" و mزم (@G!ا�
K ,e8  ،وKQی  م ده"�L)ره اوeـ,  rی G�Bّ  ����؛ j�ّ را دو�

زش 5	 [ی>@" ���ا�)B 
$ـ" Mـ,اه B(�ـز �KـM،  ّFJGـ,اه ،اسـ�، Gو ا� Aط�ـوا�ـ 
 $ـ"ه سL"ه و  *�ّ  ���ا Bو� �د�وr >� ,eیه� (�ز  ��AJGK /ن اس
 �5 ��اh7 "

Gز ا�ط�و (�،  ,eو�<�ید  �زم ( m�
K د �� یو ا�	 ] ,e8 یوKQ   ی�j�ّ 7 MBـ,د �ـ
 ��)/ �>� 
/ن 5ـ� از او س� ��(" ��ـ8  ،�� /ن اس
�GF^  � از /(Q��yا�  ه�ط8 5@@"اس

�ا�  ه�ط8 5@@" ه�ن ی �?,ا�" hBـی�ـ� /ن ��  ���ـ,ط �5B �5 �� /ن �GF^ اس
 در �
)�
K، عیادرار @�� یو س� ز(" ��8 ااز ا,	"� دی �  Fط,ر ط ����B 5 رج $,دM در  �از او
م ده"�  ی 8KQ یدو�ره وe, " ی� ،[ دو d,رتیاL)را ا j�ّ .  



 ١٢٥/   وضو 

(�)*� ٣٥٢. K5B  �5 عیادرار,	"� mزم  ،$ـ,د  Bاز او Mـرج �ـ Bدر Uـ UBـ ، �ـدیـ 
)�
K ")ز �?,اط�ا�G ه�>@" ،��" از وe, 	,رًا (� 
  . [ AJGK�  �5@<�"@5 اس

(�)*� ٣٥٣. K5B  �5 عیادرار,	"� ، UB U درB رج �ـ��ـ" از وeـ,  ،$ـ,د  Bاز او Mـ
� ]G	ی��� 
 اس�) T��ل (�ز �$" ��در Q ه�>@" "ی(,$�G �7/ن را � .  
(�)*� ٣٥٤. K5B  عی�5 ادرار,	"� دی �  UB U درB � ون�از او� B� /یـ" درdـ,رت یـ" �

ه�ا��ن از رس� �� 
سL) "ن�ید  �,�� �>��� 5ـ� در /ن ا�  �Kـ���8 /ن �5 � 5( "ی(�
 �F@Uی<  در �ـ,رد یـ5@ـ" و  ���<� ��ـ,�ید  �"ن ادرار �� �ه�و�,د دارد از رس �<�ی� د �

س
 ��ـ,�یاز س�ا �B"	,ع �� d,ر L) 
ط وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� ا�ـ� �ـو ا�G) 5@ـ" ���
G?سB ز �?�جده ("ارد 8F7 از ه� (���  . "ی� (��را  �3 	,ق ا

(�)*� ٣٥٥. K5B 5�) �B  ")ی ادرار /�"ن �ون�از �  ,ادی �"	,ع �  ،5@ـ" �M,ددار 
)��L $,د ا�B Gا�� ��ض او �� /سط��� �) �L�  . "ی�AJGK /ن اس
 M �5,د را ��

زهـ Kـ
�mزم ( ،��" از /(�� ��ض او M,ب $ـ" ،داjp ا�J"ث .٣٥٦ �*(�)�)Bرا  ی
 ،M,ا(ـ"ه اش  Dـ��وZ طFـ�52 در و7
 �ـ�ض �) و7ـ
 (�ـز  [��ـا�ـ� در  Bو�ـ "یـh7ـ

  . �?,ا(" هدو�ر  ،را �5 در/ن و7
 M,ا("ه �(�ز ،mزم ط��@�� ا�M، G,ب $,د h�xی�� 

  �ه�L= �و:�
(�)*� ٣٥٧. $��B  jMن ز/ ید�8  ی�5 � >GـK�$B را �ـB  "ـ" �@"(ـ) ،�ـ� ،��ـ8 �

ر>�U، 8 /، دوا و ��ه�B �5 رو�ن � / "@)  . $,د  �B "ه�(� �ه��F ،��ار("  BزjM و �

  �ه�L= �و:� `ی�Rا

 ,eدر و� Fه��� mزم اس
 �5 در �Kـ8p ��ـ" �ـ� ذ5ـ� /ن �UداGMـ�  3Bی$�ا 
یر!
�B د,$ :  

  �7هI و�Lد داR�% ;�R* �ی �R���B �یدA7  �یزID  ،و:� �در اع�R :�Tط اّول

(�)*� ٣٥٨.  ,eو� F�� ه�  �اG7وB میـزMـj  ،وeـ, �5ـ� در ا!hـ $ـ,د �ـB ا(Lـ 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٢٦

 
ید�8  ی��ا� >GK�$B ی � �G$و�,د دا jه��"$ .  
(�)*� ٣٥٩. >GM,سB U A�,� �5وی"ا� jMز x ـ"ه$ 
 /��� و  ول در سU a3,سـ

F� م(@" زjM و ��ا�
 اس
 �ه�در ا��� .@yدوا و ��ه� [�ه�B �5 ��ا� �L��ـ�  ��

 �ه�ـا��ـم �F ،ده@"  �7Bار � !h, �رو رگ �� رگ $"ن و �(@" /ن یورم  یدرد  !ّ�

 jMز ,h! یرا دارد ه�>@" /ن $�GK<ید�8  B "$� �G$ا") . 

 $" �Jـ8 ا$ـ�ل اسـ
 را B >GK�$ j��Bاز �@" درر	G<@�� یا اّ�� �G$دا  TـU
Gا� ��@��� Aط وا� �" ط,ریhG�� �5 8 $,د�!� Gا���<� /(�ـ� ؛ 
 ��ددیط ر!

 [ی��هj و دوا �7ار داده �$@" �5 در ا ،و در�ن ��� ��
 ��F,د Bاز �@" ر	8ّJ� >G در 
  . دارد را �ه���d، F� j,رت

(�)*� ٣٦٠. h!ا�� در ا� ,eو،  jMیز  
ی��ا� >GK�$B  و�ـ,د jو دوا و ��ه
�ر�از � h�� 8��B ،/ن �eر دارد �/ب ��ا �<�ی�� ��
 د  B("ارد و�� یـ UB,سG �ه 

h!ورم ا�ن / "@)  . �j 5@"�"  ی� وe, و �
(�)*� ٣٦١.  jMد�8 یا�� ز  $�GK<یB  ن ده�  K7ـ�
� از �ـQ �<�یدر ��
$" ���,ط ��� ,eو ل /ب در �,اie وe, �ـ�ا �ط,ر اّ���G�5 اس 
�,eـi  �اس
یd"�� د h!رج از اM �5 "ه�ر دارد �e 
j�ّ �"  ـیـ[ dـ,رت �یـدر ا ،وe, اس

 $�GK<ی د�8 ی[ ط,ر ا�� زjM �" و ه�ی(�B G�K7 درB � ,ـeو iـeـ"از �,ا$ 
��ء د  �ط,ر Bو� ]GK$ �5 

 �<� ��ایاس�K7  د ��"dر دارد "هی�e ً7D ّا  -  �)
 ایا

ً
m,��� ��@ی"$$" و�ی��8 ا -  [ ط,ر �� 
�ـ $KـB  ]G@�� زjM در ا(<*
 دس

 m� 
�K7� س/ 
 j�ّB 5ـ	�[ �,رد 	�&  یدر ��8 ا ،A ��س"�س!" �� زjِM ا(<*

  . اس

(�)*� ٣٦٢. h!ه در ا��> ،وe, �ه��� FK<ه�" "$� Pر(ـ "@)>KـA  ،��ـ7 ،�

��5 ��دا$G[ /ن ���[ ( ...وK ی G?سB ,ق ا	ده دارد��، Zو��D ـ'  ـ�ّ���j�ّ  
اسـ

���<� /(�� /ن >   ieدر �,ا�j�ّ �5 در ا "$�د و هـj �ـهـj وeـ, �< "ی� ،d,رت [ی�
 �j�ّ مو در ه "ی(�>@ ,eرت ا و,d ندر��، Gا� ��@�� ,eو "@)� Aط وا�� Fه���، 

i)� �� �) aKی�� در B G�K7" و�@  i)یاز 5' دس
  Bا�� � Gط[ ا(<*ـن �$ـ" و �



 ١٢٧/   وضو 



 دس*U در U و (�ه*B  "$F) i)7 �ط,ر�� 
�K7 �ـ"ون �ـ(G� i,ا(ـ"  �(ـ"ه��5 �
م ده"L)را ا aK�،  �j�ّ 	5B 
�5 ��  ١,5
ی/(�  [�@ه�y. اس
eـ�ورت �ـ� �ـ"ن  !ّ�

8 � �ر��gGّ�B  د,$ � $�GK<ی د�8 یز8ّJ�،  jM �5 در  Bدر �B )�
K،  i)��j �ـ
  . را دارد

 ،  �ه�ـ� %ـ�ز >ـ�دن L=یـ:ـ�ر داRـ�;  *هید o:�7�V ,0 �ب %�ا,: �Rط دوم

  %��K*Rق ا��Xده �10  �ی �:�ر

(�)*� ٣٦٣.  ,eو� Fه در �,ارد����م � L)اB  5ـ� /ب �ـ�ا$ـ,د� 
 �A/سـ K7ـ�
ز �5دن �Fی �e�Gر دا$ "هید � 
�5 ��  �ا  �ه��K7  د ��"dهی"$ �G$ه ��ا"، � �ّhده�, 
ی ده Bس?G ه��اه ���$ـ" ��ـJ�،  8ـ8ّ  �/ب �ـ�ا ه�>@ـ" ،�$ـ" 	,ق ا� �Gـ�ر ("ا$ـe

>GK�$B �5 رو�ن ��  /�G	�� $"ه و /ب ��ا�ـ �رسـ("ن /ب �ـ�  B/ن �eر ("ارد و

 و از ط�	�� /ن �"ون ��دا$G[ �� ���[ (یز KB ز �5دن �� �ـ�ا�� 
A �/سـ K7ـ�
 ��دا$G[ /ن � سـ?Gی �,ده"ه �hّ� ید B  دیـز ه�ـ�اه اسـ
 5ـ�  �

ً
m,ّ�ـ8  ���ـJ  8ـ�7

)�
K .  
Kـ
 �[ (ی[ ا�� B	�7 $,د �Bا�  ه� ��F ��5 سAF و  ,e��eر �,رد در .٣٦٤ �*(�)

�5  ,eو ]GK$ ب �� ��"ار/Bا ،ی���  "$� �G$ر دا�e ی/ن� �ـ �3 !ّ�ـ
��  ،�eر @��یا 

�K7 
سL)  د ��"dـ" ��ـ8"ه �ی$ یـ د�ـ8 یـوeـ, زMـj  �در ا!hـ 5ـ�  BوG7ـ 

>GK�$B  ,eو ]GK$ �5 /ب �� ��"ار 
ie,�� A /سـ Bد و�/ن �eر ("ار  ���ا یBاس
?ـG[ /ب یز �� ر �( ،�� ط�ف �5دن M,ن از /ن �"ه (TL و /�,ده �� M,ن اس
 و ��اید 

  . "ه �eر داردی�,d ie"�� د  �د ��ای?G[ /ب ز ی	�اوان اس
 و ر 
(�)*� ٣٦٥. G7و  B �5 7 ه�>@ـ"$ـ,د  �Bـ ��ه �ـر���F� j ،اس
 B �س �eر �

ل ��F,د�Gد ا��	�ـ"�� د  d ie,ـ�ر ��طـ�ف $ـ,د "ه را �"هـ" و ا�ـ�  ـ�سیـ�e،  در
  . وm ,eزم اس
 ��ه ��ا���دا$d، F� ]G,رت ا��ن

                                                           
ق ي+ا تزري+ ل س+رمگ+ردد ت+ا وص+  م+ی م+ار متّص+لياس+ت ک+ه ب+ه ب+دن ب  یکيپYست ای  هقطع، وکتيآنژ. ١

  . رديق آن صورت گيآمپول به بدن از طر
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 �Bیه��ه در  .٣٦٦ �*(�)h!از ا�  jMز ,eیوید�8   >GK�$B "$�،  �y)@<

 �رو�K7 س/�A  ز  ،"هید$ـ"  ،/ن �و /ب ��ا �,ده�� �Gـ�ر ("ا$ـeیـ�Kـ�G  ،/ن �رو 

�$" و�B  ز �5دن /نده Bس?�G"ون  ،��� ،/ن �و /ب هـj �ـ�ا ,ده�ـ �یا��ـن Uـ� 	,ق ا
�B  ر�e "$�، �ه را �ـ 	ـ�و �� �Fیط,ر ا�� �G,ا(" ز  [�ه�. �د��� ط,ر ���,ل وe, �< "ی�

F� س ،�ه در /ب���دنم ��ه� ،"ی�*,  d ��B,ررت ار �L)ر را ا5 ]B  ر,d ده" و درB 
م ده"ی�5 اL)زم ( ،[ روش را اm�U �� m
 !h, را از �Kا. "ی[ �*, ی� ��� �[ در هـیـ�@

�� وe, یا �ه r از d,رتی�K� ]� F�� ه�  �ماL)ا B�) د,$ .  
5ـj /ب  ی��م �5دن /ب  ����� وس �eBر دارد و� ،!h, �ا�� /ب ��ا .٣٦٧ �*(�)

م  [یا "ی� $,د  �eBر ��ط�ف � ،)GK$ �5[ �� /ن d"ق 5@" �ط,ر( ?G[یر L)ر را ا5
>� ,eد�ده" و و� .  

$" M,اه !h, س ،!�e ,hر ("ارد �ا�� /ب ��ا .٣٦٨ �*(�)� j� ی /ن �5 زjM ی
>GK�$B "$� �G$ـ,ده و ،دا� TL) $ـ"/ن ���ـ[ ( ��ـ �3 اّ�F، "ن  ه�>@ـ!ـ"م ا��ـ

�3 ��،  ��
�ّ! >@ B  
 �5یو7B  "$ Bسـ?�B G /ن ���[ اس
 و�� �3 @��یا ی/ب �
ده دارد��  . �j�ّ "@5  "ی� [ �,اردیدر  �م ا ،	,ق ا

�ه دار �ـعTـ� L= ،و ه[��م kB7 د�R kB7  �ه�L= �رو: و ���رم �Rط �0م

*R�% �%�[  

5	 �ه�� F��aK �5د و $GK[ رو "یرا 	�& � �ه��F �رو .٣٦٩ �*(�)B )�
Kو  ١
)� ,h! �� F� �55*ـ� aـK� مط وا�ـA ا!hـء �ـا��G@ـ��  Gّ�Bـ - "ن��ه دارد ه@<ـ

@GK$B )$"ی� - )d,رت و دس
 ه� 
�S " .  
 �ه�� F��aK �5دن رو .٣٧٠ �*(�)h!در ا� @GـK$B )
 mزم) هـ  dـ,رت و دسـ

)�
K < ه� م $,د و �L)ا 
 دس���� 	5B ده ��ّ�ر از /ب ��اDGو اس 
�Kـa  �اس


�ّ ( �� ه  d,رت و دس  ,eو� Fه���، �)�B یا و ("ارد] jـ�� F� 8ـKQ ـ( �ه�ـدر�� 

                                                           
س++ت و يز نياط واج++ب ج++اي++بن++ابر احت، رهي++جب  یره ب++دون مس++ح روي++اکتف++اء ب++ه شس++تن اط++راف جب. ١

  . ستين  ید مسح شود و شستن آن کافيره بايجب  ین مبنا رويبنابرا



 ١٢٩/   وضو 

ر�� 
  . اس
(�)*� ٣٧١. F� ه�ا��� h!در ا� JK�B )هU س� و ("$�،   "ی��� �7 (ـ"ه  �Bـ�

ده (�,د ���ا �<�ید از /ب   ,ان  aK�B (�,د و (�را  �ه��F �رو ،در دسDGاس aK� .  

  B7� *R�% v/Dح �در اع�T �ه��R4]�I :=Lط 

(�)*� ٣٧٢. Fه��� h!در ا� JK�B )رو� هU س� و ($"  "ی�� r*Mی  
رط,�
> �/ن �� 7"ر)��$" �5 /ب �aK �� /ن Q��F 5@" و  �
�ـ�  [ ر	Gـ��از �ـ!�	ً  /ن رط,�
ب /Kی�" .  �ا �ه��Fاّ�h!�5 در ا� @GK$B )
r*M �,دن  ،اس
) ه d,رت و دس


�/ن ه@<م �aK �� /ن mزم ( �روK  .  

  %�GC �� *R=�و g�� C �ه�I/R :=L و ه���RIط 

(�)*� ٣٧٣. Fه��� $" "ی�� OU و  TL) ا��"$� !,ض (�,د  ی �/ن را $GK "ی�
��> @��یا ی 5UB  �<رU "@) U^سGی��r رو� Fه��� ),� �� 
K� TL)�  ا��5   ً̂ �5

F� ���FK< ب / "ه��هK� ء /ن��  �هـ  �یـو m  �ـ,ده UـO ،�ه��F �رو و ا�� "یو !�	ً
  . ا$�ل ("ارد ،�$" (TL ،�ه��F [ی� یز 

(�)*� ٣٧٤. F��F) ی�هgQ "FB  ـ" و ا�ـ�$�F� ن �ـ� gQBـF �ه�ـا(Kـ�) aـKیـ�" 
g��� ,e�5ده و و 
ط��@�� ا�G ،او � Aوا�، 
ط8 اس� .  

(�)*� ٣٧٥. F� از >��ه $�ط (�در 
K��هBی Jـd ز در /ن$" �5 (�ـ��
 ،a اسـ
 از ا��ای ط^ ی*j ی�ه از �@T ا�� �[ ا�� �Fی�@��ا� UO ��"$� 
��  ،,ان ��ام �,$
 ,eو�ر (� �e اوB  ")و از �,ارد ز�  ,eو 
Jd �� �5� Fـ�ر وارد �ـ �ه��eB   ،"یـ(�

F� ه�Z 
سL)� ی�هFgQ B دن /ن ا,�
ن�� ،j�� �5 /ن ،س "$ .  

  %; 7(*ار ��X7ل %�R* �ه�L=: ه/��RIط 

(�)*� ٣٧٦. F��و  *�G از ��ـ"ار ���ـ,ل �ـ,ده�" �� ��"ار ���,ل �$" و ا�� �ی�ه �
	���دا$G[ ��"ار eون  ا"�G?سB ده��$" ���[ ،	,ق ا� 	 "ی�eار ا"��B  را ��دارد و
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	eار ا"�� ]G$ا�� ��داB ) ]د���,Fی ه G?سB ده��
 ���ا یدارد  	,ق ا�K7 سـj�، 
$"�eر دا� �G$، F� �y)رج از �,اie   �ه�>@M�j�ّ )U�)$ـ") هـ  و دسـ
 B*ـ�،  "یـ�

 �j�ّ  �ه�و ا�� �F "ی(�h!در ا�  �j�ّ "$�، Gا� ��ط��@ Aوا�،  ,eو jه� Fا  �ه�ـ�� 
	 Bو� "ی(� �j�ّو هj   �د��<eار ا"�� ]G$ا�� ��داB، ر ��ا�e�  ـ,ِدM
 �A/سـ K7ـ�

5	 �ه��F �وe,  ،دارد "هید B F� "@<ه� 
$" �j�ّدر �,ie   �ه�اس� .  
(�)*� ٣٧٧. F� ا  �ه�ا����5 رو �7ـ�ار دارد  
$ـ"dـ,رت ���ـ,ل �ـ�  ،��ا�ـ�، 

�ه در �ـ�F �رو �<ـ�ید  ء5Bـ� ��ا$ـG[ $ـ ه�ـن طـ,ر ،Kـ
�سrF 5ـ�دن /ن mزم (
ز�d,رت !"م (، 
 �<� ا�� (ی�Kی]G$از ��ا "�� ��@، F� ء�ب /��K� �� ی�ه" .  

��RIط � :'�'�V دد �یرع��	  

ن  .٣٧٨ �*(�)@yدر �5  ه�  ,eو� �,���B،  
ط وا�A �[ ط,ر �@�� ا��Gو ه�دس
d,رت U �� m �ا  �ه�ـ�F �در وe,  ،$,د  �GK$ ]B �ی�از �� jرو "یـهـ� Fا  �ه�ـ��5ـ�  

ءیا �روh!ا ] B� "$� U �� mK5 ]B  �5ی�@�� ا ،aK� A (�,د�
  � ی� ر! [ی�را از �
F� او 
 �ه��� دسU و m� 
�K7 ز  [ی�دارد و/ن �ز اس
 ا�Gـ"ا K7ـ�
 �ـm را 5ـ� �ـ

� 
و سـ}aK� AB  "@5  T ��دارد � ��ا!ت  �  �ه��� را F� �5 �و ��" رو "ی$,   Bاس
U 
�K7ی�] 
  . "ی$,   �B ،�� را �5 �ز اس
یا�� در d,رت  .٣٧٩ �*(�) 
$" �ه��F >@" ه  دس�، 
یـ/(�ـ را �ـ ر! [�� "ی� 

 � �A  ,*ی�" .  

  �17$&ه��  در �mرتا�  ه� �L= �� و:����>

� $�GK<ی د�8 ی�5 زB  jMه@<B، ـ"ی$�ا$ ،& ذ�5 $"ه در 	gـF7 8ـ8 را دارا �
 ,eو� Fرت��,d ه در�  �میز  ,ه��?G�' �� $هL)ا � B� د,$ :  
 $�GK<ی د�8 یM jز B @GK$ ءh!در اB ) رت,dی دس
 ه (
 : اس

'�  . "ی(� �ه را �F��aK ��اف /ن را $�GK و رو" اطی�: /ن ��GK اس
 �رو .ا
  : /ن �ز اس
 �رو .ب



 ١٣١/   وضو 

  jMیا�� ز"$$ـ"  GK�$ �5 ]B<ی>� ا ، د�8 �� �Gدا$ـ jـ�یـه)  ن رااطـ�اف /: 

 زjM �و mزم ( "ی�*, �K7 
KیGده" ه�>@" ا� ,eد�8 را و � 
ط �AJGK /ن اسـ

5U �<رU �5B رو�ن  /�G$و رو ��ا� "*�� �  
ر>� دسU .  
>GK�$ و ا��B "$� 
�"  ی� ،�"ون زjM و ��ا��) j�ّی" .  

 jMد�8 یز  $�GK<یB JK� ءh!در اB 
 : اس

'�  . وaK� ,e 5@" ��ه را ��ا��F �" روی�: /ن ��GK اس
 �رو .ا
ط �KـAJG اسـ
 وeـ, �j�ّ 5@" و ا��G"  ی�: /ن �ز اس
 �رو .ب� Fه� �ـ�  �ا jهـ

ر>ـ� Uـی�د �� ا��<U �5 رت,d ]5B رو� �Gو رو /ن ��ا$ـ� � ر>ـ� را �ـU�  ب/
�) aK� ه")� 
  . "یوe, �5 در دس

(�)*� ٣٨٠. F� م !�ض رو �ه�ا��� � � را ��	�G وUB ار"���  m و  �از اط�اف �U
ن �ـز  ���"ارGـ"از اط�اف ا(<*ـ$ �را ��ـ8 وeـ,  �ه�ـ�ـز و �F �هـ  K7ـ�
 �رو ،�
�,���B  �  ���A �) aKی�" .  

(�)*� ٣٨١. K5B  و 
دسـِ
  ،دارد و در �,i7 وe, �ه��x Fیه  ا(<*
�5 در دس
 را � ه�ن رط,�
 �aK 5@ـ" ه�>@ـ" ا�G  ,ا("  Bاس
 � "ه�/ن 5* � � روU ط�ـس� و 

 م ده" AJGK�G�K7B F� �5 /ن اس
 aK� �5 را �L)ارد �ه�ا") .  
(�)*� ٣٨٢. F� ه�ا��� h��B h!از ا� "$� �G	�� ا�	را  ,eرت  - و,d م�  8��

5	 �ا  �ه��F �وe,  - دس
 rی �م  یB �یـوeـ,  � �م ا!hـ �ه�ا�� �B Fاس
 و 
 rی(�د h!م ا�  ��� "$� �G	�� ا�	را  ,eو، Gا� ��ط��@ Aوا�، و  "ی(� �j�ّهj   "ی�

 ,eو jه� Fا  �ه���د��< � .  
(�)*� ٣٨٣.  یBا�� �h!از ا�را رگ زده   ,eیـو�ـ
 (�ـ,ده L�،  ـ,رd درB 
8F7 8p � ،/ن �eر دارد ��j /ن ��5 /ب ��اK� �5 در 
ذj� �5 زjM و ��ا�
 اس

"$ �سـ
 !hـ,  د��ـ8/ن را ��   ,ا("  B(� اّ�/ن �eر ("ارد  �ا�� /ب ��ا BوL)یـ�@ـ"  
  . "ی(� �j�ّ  "ی/ب ��*" � ،M,ن �"ن�(

(�)*� ٣٨٤. K5B � �� �5ر��� �*<B  ـ"ه$ A�G��ُ او ورم �5ده و j*< ه و"$ ^GF�
ل /ب��Gّ  ا�� اس�ط,ر 5 ��B ا���رت ,d ر دارد�e، (yـ� $KـB  ]Gو�ـ "یـ(� �j�ّ  "ی�@<
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 دوا و �ـ�هj  ��5 رو Bدر d,ر  ،>*j ("ارد �اط�اف >*j ���[ اس
 و �eر ��ا� j*<
$,Uه�"  ,eو "$5	 �ه��F �$"ه �B ا
 دوا و �ـ�هU j,$ـ �و ا�� رو س� j*<ـ"ه  "ه�*)

"$�، Gط�ا�  ,eو j�5 ه 
  . "ی(� �j�ّو هj   �د��< �ه��F �وا�A /ن اس

  ��ه ا�L= ��� و:�یاح��م د

(�)*� ٣٨٥. K5B Z�5 و��D  ,eیاو و F� 8KQا  �ه�� � 
 ،در اّول و7ـ
  ,ا(ـ"  Bاس
ز �?,ا(" ه�>@" �"ا(" �5 !�ر او   /�M و7
 ��ط�ف ��)B  د,$ �ط�ا�B Gو  AJGـK�

�Fd 5@" و >@(�y !�ر  $,د  Bدارد   /�M و7
 !�رش ��ط�ف � "�/ن اس
 �5 ا�� ا�
ز را   /�M و  "ی*" �او ��ط�ف (�)
7  ,eو ی� F� 8KQا  �ه��ورد / � �� .  
(�)*� ٣٨٦. K5B Z�5 و��D  اش  ,eو� Fا  �ه���ـ,  eو و 
در  ،��	Gـ� �ه�ـ�F �اس


ی ��5 !�رش ��ط�ف $" و ��F,د dB,ر 	،  ,eو�7  �ـ /ن ,ا(ـ"   Bاس
 و �ـ Bاو �
,eو، 5رهBز��5 ( ی��ـM Tـ&یـ��M 8,ا("ن (�ز  - �� وe, دارد  را ا(Lـم  - 7ـ�/ن 
  . ده"

UـT از  ،اس
 �j�ّو هj   �ه��F �او هj و�5��D  ,e وZ �ذ�5 اس
 در �,ارد نی$

�( Bاو 5	 �وe,  ،���ط�ف $"ن !�ر و ��F,دK 5ره ���ا "یو �Bم /ن  ی5ـ� ا(Lـ

�� [یا و �د�وe, �< ،�� وe, دارد ز�(�K� F� 8KQ ه� �در �,رد  �ا)��ر �� 
  . اس
(�)*� ٣٨٧. �G!د اا�� �� ایh!در ا ��@�  ,eو�  jـMد�ـ8 یـاو ز  $�KـG<یـB 

 F� 8KQی/ن �eر دارد �� دسG,ر وe,  �اس
 و /ب ��ا�ر (�G	ر  ،"ی�ه رسـ}T /$ـ�
 jMد�8 ی$,د �5 ز  $�GK<یB h!در ا� �G$و�,د ("ا ,eو،  ,eطـ8 یو 8KQ او �
و در  و�ره �?,ا(ـ"د ،" در و7
یM,ا("ه � KQB�[ وe, و �را �5 � >@ یBاس
 و (�زه


رج و7M، ء (�h7یh!ا�� در ا  $�KـG<یـ د�ـ8 یـاو وا�7ً زjM  �وe,  �" اّ�B 
�ه �ـ KQـF� 8یـ/ن �eر دارد و 	�د �� دسG,ر وeـ,  �/ب ��ا ���G" اس
 و�,د دارد و

ر (�G	م $,د �5 /ب ��ا ،"یر,��� T{س�س / ie,�� د Aی�G$ر ("ا�e 8  ،"هKQ و ,eو
Jd او�a 
  . اس

د �� ا .٣٨٨ �*(�)�G!ا  8KQ �5دن �eر یو�� ,e	G[  �/ب ��ا @��یا�� ��ّ�' �



 ١٣٣/   وضو 

8 (�ی�د �وe, �< ،("اردKQ او eـ�ر  � KQـ��D� 8ـ" 5ـ� /ب �ـ�ایـ" و ��" از وe, ی
i7و در وا �G$دا، Zو� ,eاو و �DیF� 8KQ �ـ�@ـ�� ا�G ،�,ده اسـ
 �ا  �ه�� Aط وا�ـ" یـ

 ,eم ده"یوL)ره ا 8KQ را دو� .  
د �ـ� اا�� �� .٣٨٩ �*(�)�G!ا وeـ, و KQـ8  ،او eـ�ر دارد �/ب �ـ�ا @�ـ�یّ�' �

Fا  �ه���را  �  O �ی(�,��� 8KQ و ,eو و "B >ـ�ر  �د��e ّ�ـ� $ـ,د 5ـ� /ب,G� "�� و
Zو و �G$ا")�
ط��@�� ا��D، G او $U ]GK,س
 �,ده اس � Aـ,  "یـوا�ـeیـوKQـ8 را  

م ده"L)ره ا  . دو�
(�)*� ٣٩٠. K5B �) �5B  ")دا Zو��D  اش  ,eو� �Fا  �ه��  
یاس  �j�ّ، طً �ا�G "ی� 

م ده"L)ه� دو را ا .  

=L ABC م��ا   �ه�اح�R ن `یو,  

�ـ� �ـ� ( $ـ,د  Bا(Lـم �ـ �ا  �ه��d F,رت �� 8KQ   �5 &یا��م و $�ا .٣٩١ �*(�)
� 8KQ�
 ،mزم ط�ـ�@ـ�� ا�G "ی� Bاس
 و� �ا  �ه��F �وe,  &یه�(@" ا��م و $�ا ،)

 : [ اس
�a �,ارد /ن >@�eو  , �� � /ور("  �FB/ن را  � 

١. jMید�8  ،ز>GK�$ B ـ" و /ب �ـ�ا$� jـMو ز 
دا$ـ�G  ر/ن eـ�  �ه��اه � ��ا�
"$$" �ور  >� ،�� �GK� �< ز وj�ّ اسـ
 �و  ا�  ه� �[ ��F� 8KQ ��ّ ��ّ�' �? ،/ن �

ب 5@"?G)8 را اKQو ا�� :  
'�
 d"�� د  �رو .ا�K7ی
  . /ن را �aK 5@" �" روی�: "ه ��GK اس


 d"�� د  �رو .ب�K7ی
ر>ـ� �اط�اف را $�GK و �@�� ا�G: "ه �ز اسU AJGـK� ط
5UB رو�د   ��"d 
�K7و روی �G$ه ��ا"� �) aK� ر>� راUی" .  

٢. >GK�$B و /ب ��ا "$� 
$" ��"ون ��ا�� �G$ر دا�e ن/ :  
'�  . j�ّ �"ل از 8KQ 5@"� : /ن �ز اس
 �رو .ا

�ه را �ـ� F�KQـ8 5@ـ" ورو: �ه ���ـ[ اسـ
��F �و/ن ��GK اس
 و �aK ر  �رو .ب
�) aKی�" .  


��ه ���[ (��F �/ن ��GK اس
 و �aK رو �رو .جK :F� رج از�ـا�ـ� ا!hـء �ه Mـ
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 �
� : j�ّ اسh!5@" و ا�� در ا j�ّء  �
ط وا�ـA هـKQ jـ�8ـ�@ـ�� ا�j�ّ :G اس 

 /س(�K7 aK� د ��"ون Aهی" (  jو ه��) j�ّی" .  


�ّ ا�� در �"ن � .٣٩٢ �*(�)، �)�B و�ـ,د دارد�از رس 
ه� U,سـZ �� در  ،"ن /ب
یـ� ���ـ[ اسـ
 �ـ" /ن را ��ط�ف (�,د و ا�ـ� ��طـ�ف 5ـ�دن /ن Qی� ،d,رت ا��ن 

G?سB ده�� ه $ـ,دj�ّ داد� ـ 
ّ�ـوا�ـA اسـ
 � ،Kـ
�دارد �5 7�J  8ّ�ـ8 ( �ا 	,ق ا
@ـ" را KQـ8 هـj �"ه 
�ـ� طـً �ا�AJGK��j�ّ G اس
 5ـ� !ـ^وه �ـ�  ـ ط�ا�G ه�>@"

 ا�� �(i �,�,د در �"ن �ًd,gM�
�pـ - Kـ
��5 ا��ـن ��طـ�ف 5ـ�دن /ن ( - �B 
"$� . 

نی$ �y)/ 
(iاس
 B  �5در d,ر  ذ�5 $" ذ�5 اس� h!در ا�  �j�ّ ��
  "$F)
� 

�دادن و �j�ّ � 8KQ  [�و ��(� وا�A اس �) iم  [یو در ا @"ی��	ـ�ض در ه@<ـ


�8KQ دادن �، Gا� ��ط وا���@ ,eو "@)یA در d,رت ا��ن ه� F� 8ـKQـ�  ،�ه�ـ�
(i �,�,د در �"ن ���
، �) aKی�"@ . 

' I�ح�=L I�ّا �ه�� 

(�)*� ٣٩٣. Zا�� و��D   '�ّ���j�ّ h!و در ا 
و�ـ,د  �ه�ـهF� j �و �j�ّ  �اس
(�در U @��یدارد ��8 ا*B ی 

 دس*U ید�8  یزx  jMیه >GK�$B و�,د دارد،  "ی�

 ,eر و,Gن دس . "ی(� �ا  �ه���j�ّ F  ،�ا  �ه��F ��� ه�



(@	ّA�� 8ن و ا���ء	D  

(�)*� ٣٩٤. T�   �7/ن &ّM ی(�,دن@�B  ،از �"ن ��8 دس
  یBرس("ن �U، رت,d، 
A� ��Bام اسـ
 و 	�7ـ ،�5 وe, ("ارد K5B ���ا ،�� Mّ& �7/ن ...د("ان و ،ز�ن ،@��س ،

�� و 5��� و ��ف (ی[ /���T �7/ن �"ون وe, � ��ام �,دندر K.   

(�)*� ٣٩٥.  �G*� تظ و 5��D�/ن اسـ
 5ـ�  ^�Oـ ،� �7/ن�[ �7/ن و O ��Qدر ا
K@"ه در /ن ی!�	ً �7/ن �KJ,ب $,د و g7" (,  ،"ه $"ه در 5@ر ه�L��j,ع 5��ت >

�Sا�از �"ا. ("ارد  "�� �GّF�ط �ـmزم اسـ
 ا�G ،از هـ�7B j/(ـ  ��وِف ی [ 5��تیا یBا
رت در (�B u@ی $,دF! ً̂ F7 �7/( ،!�ف �ا��B � نªده و ا,� �AF��37 �37ـ� $ـ"ن و  س

ط mزم اسـ
 �ـز �ـا�G ،�7/ن �KJ,ب (*,د ،در !�ف ،<�ی�"ی/ن از  ���اا�"ا $"ن 
jد ه�	 ,eون و"�، ")  . �"ن را �� /ن (�س

 U^سGی*� �$ ،�/ن7 �ا�� رو .٣٩٦ �*(�)�r  ز)O زر ی  &ّM و "@$� �G$ورق ��ا
ن �$"ی� /ن (�ی�7/ن از ز ،  ,eن �"ون و/ Tّل ("ارد�  . ا$�
(ـ"ارد  �5B �7/ن �� /ن (,$�G $"ه 	�7 ���> �@T در ��j ذ�5 $"ه .٣٩٧ �*(�)

ر>� ،�,ح ،5�Q [ی�@�� اU، سF�و   ط وا�ـA درهـ�jـا�G �@ـ�� Gّ�Bـ ...ار و, ید  ،[�ز� ،
ره و اس�@سید @   دس
 زدن �� /ن �"ون وeـ, ،�5 �� /ن �7/ن (,$�G $"ه یBه U,ل و ه

� ا(,ا�و ( ا$�ل دارد&M ع  ّG� 
 ��M 8& 5,	��5 ا5@,ن ��س,م ( یBه B &MهKB  و
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@yه�� م (,$G[ ��8 /ن �5 �K77[ ا"$� j� ی پ<،  ّ��5B، ـ�ش�، �GـK��� ]Gـ$,)، 
  . ("ارد jB 	��7[ �یدر ا ...و ���"وز

(�)*� ٣٩٨. Q T��ورق و ��ـ" و Qـ^ف /ن �ـ"ون  ،[ سـ�3ه��ـ � Mّ& �7/ن ���8

 و��وe, ��ام (KB دارد 
�Fـس و یـ�ان (�,دن 7ـ�/ن �ـ� �ـ�دن ی[ /و �y@ه�. �5اه 

$ـ"�� �"ن  �ـس �Kـ3M �5 �G,ط �7/ن 8��B /ن در d,ر � �Gا$ـ") j،  ,ـeـ"ون و�

  . ���وه اس
(�)*� ٣٩٩. 
[ ی�@��ا. ��j ��ام �,دن �M Tّّ& �7/ن �?g,ص ا	�اد ��ّ�' اس

/(ـن  ا�ـ� �ـTّ (�ـ,دن  KBـ
 و�ـ�وا�ـA ( ،,ا(� از �M Tّـ& 7ـ�/نی��y و د  �����,�
�B ا��Gا�B Gو هr 
ره �5دن  - �7/ن ���U 8روی�� ]GK*)  �5دن /ن  (TLی�7/ن  �

$ــ" -�، /�ــ,زش و �(@ــ" /ن  �اطDــل �ــ�ا �ــ�5@@ــ" و دادن 7ــ�/ن  �����ــ,�  " از /نیــ�
�B لل �"ون وe, /ن را �T �؛ اس
 ا$�Dه�>@" �"ا(@" اطB "@@5  ن در"$ AFس ����

لD�7/ن  ,ّس& اط &ّM Tّ�، �7/ن �7ار ده"ی��8 ا &M �� و �G	�� 8 راDط 
در  ،@�� دس
� اس
ی� ،r!"م هd G,رت .  

ط وا�A در d,ر ��@�� ا�TL) -  ّG�B G �5دن M& و ورق �7/ن .٤٠٠ �*(�)B  �5

 و  ,ه��� rGه A�,��"$F) ] - �@ـ��  Gّ�Bـ( "یـ��ام اس
 و ا�� (LـT $ـ,د �

Gر �ا�,d در Aط وا�B �5 "$F) rGه (,رًا  �3	" �7/ن� $,د و ا��ـ,د  �� �$ TL)
  . " /ن را /ب ��*@"ی� ،�� �7/ن �$" Bا��Gا� B � �5Bدر d,ر 
5@@"ه (ـ"ارد ��ـM 8ـ,ِن  
یس�ا � �(TL �5  [�!  ���ا$G[ �7/ن رو .٤٠١ �*(�)

 r*Mی ��<B �  دار�� 
 5ـ� �,�ـB Aدر dـ,ر  ،اس
 rو M* � $"ه��5 از U,س
Gهr � وB ا��Gا�B "$$" Bوا�A � ،/ن ���ام اس
 و ��دا$G[ �7/ن از رو ،�� .  

(�)*� ٤٠٢. �	�� ا�G ،	�وش �7/ن �� 5@��Aط وا�، Jd�) a� و دادن 7ـ�/ن �ـ� 
K
Gه �y)@< �	5r ی[ �� �7/ن $��ده $,د �و  ,هGدر ���ض ه r "$�،  ��ام اس
 اّ�

ً̂ ��ا �� �	
 او �$" و هGـیار$د و ه"ا �ا�� دادن �7/ن �� 5r و  ـ,ه�@B  ـ� /ن� jهـ
ل ("اردا ،�د�� dB,رت (��$ .  
(�)*� ٤٠٣.  TL) A5�� ��ـL) jـT  ،�ـ�ف /ن �$ـ" rی ه�>@"(,$G[ �7/ن �



 ١٣٧/   اسماء متبرکهقرآن و  

�م هB Gدر d,ر  �B@ی�5دن /ن را دارد �GK� �5r و �ـB ا�ـ�Gا�B "ـ$�ـ�ام اسـ
 و  ،�
5@@"� Qی�� /ب �� وس" /ن را �یا�� (,$�G $,د � ,J� ط,ر � /ن��5 ! � TL) Aِ5ّ�� ]

  . [ ��ود�از �
(�)*� ٤٠٤. Q رت,d �� ن �� ز��7  ،� !�"�ا��K)ا 
ره ("ارد  ،GD"�[ ��/ن از دسDّ5

�  . 	,رًا /ن را ��دارد و ا��Gام 5@" "ی� Bو
(�)*� ٤٠٥. K5B  ارد") ,e�5 و، Gا� ��ط mزم��@، �ی� )�
K  "او(ـ"M ذات jاسـ

ل�G� "ـ$��ـT 5@ـ" )M، GODـ"ا ،ا��ـ�( را �� ه� ز�(B �5 (,$ـ�G $ـ"ه � x)"ـ�  و �ـ
��T ه��[ 
ت  ط,ر اسDd ص,g?�B��؛  ,�G$,) �5 a�e $"ه �$" ��B ه� ز�( ا

،B��ت اDd T�� :از ای[ �7ار اس
 �3�A در �,رد 

 B� رل �� 5�G� ")او"M ��5 ��ا B Dd ،دو (,ع  رودB� "$� :  
ل �� 5ر ��ده (�B: (,ع اّول�G� ")او"M ��Q �ت ��اDd از Bh��  "@) »ا����[«$,د؛ �

ت،(��  وDـd از BM��  ـ�� 
�ـmد ,gMBG�ّـd ،نJFاو(ـ" سـ"M /ن  دار(ـ" 5ـ�  @�ـ
ّ�
 و وی��B را دارد،d,gM  "@)�@ـ�� ا��Gـط  ؛ ��ـT ایـ[ �ـ,ارد،»��ّ�A ا���,ب«�

،Aوا� ,eون و"� 
K�) �ی�.  
ت،: (,ع دّومDd از Bh�� @���),� �� x�5  ی 
ل هB� jا� اس�G� ")او"M ��Q  "ا(ـ, 

"$� �G$را دا Bا /ن وی��"M ��Q و در �,ردB� ر5 �� jل ه�G� � ت،رودDd ]؛ ای 

  :دس�G اس
 دو M,د،
'�ل �� 5ر . ا�G� ")او"M �ا�� ًF�Q �5 B DdB� رود،  ط,ر� �5 ا�� �"ون  ,a�e ی

�)(@ـ"  ،�$ـ" M"او(ـ" ��Gـل �B $,د u@� �5,ر از /ن، ��دا$
 �B ا� ذ�5 $,د، (*�
�2«و  »رّب «M«،�)ت ا�� �"ون (*Dd ]ذ�5 $ ؛ ای�)*) ا� در 5^م و !Fـرت  ,د ی

،
ل اس�G� ")او"M ر از /ن,u@� "@5 �5 �*?ص "$� ،Aط وا�ـ�� ا��Gـ@�  Tـ��

؛ در ��Q ای[ دو d,رت، �"ون وe,، /ن،K�) �ت، �یDـd ایـ[ �,(ـ� Tـ���ـ"ون  


ی� اس� ,eو.  
 B �5 ��ا� M"او(". بDd او �ـ� ��Q ل و�G� Bر �ـطـ,ر� 5ـ� وG7ـB �ـ"ون  ؛رود 5ـ

$"، ,a�e و (*� �)
 �@u,ر از /ن، K�) ,م�ـ� او، ���Q ل اس
 یـ�G� ")او"M  "ـ@)�
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»jو  »ر��»j�u!«�)*) �y)ت >@Dd ]ای T��(ـ"  ؛ ��D� �5 "$ر �G$,) در /ن �ا
ل اس
، �@u,ر از /ن،�G� ")او"M ،Aط وا��Gا� ��@� 
و�ـB ا�ـ� >@ـ�[  ؛�ی� (�Kـ

�)*) ،"$F) �ای@�� �"ون ا �< ،"$� �)*) �)(ـ" ا� �$" �5  ی ای@�� (*��D�،ـ,رu@� 

،
ل اس�G� ")او"M ��Q ل ("ارد��T /ن ا$�.  
 Gط�ا�ر  F� j�5 اس 
ن ��AJGK�O U��F اس�را  �و �hـ�ت زهـ�ا �و ا�

�@) T�� ,eون و"� jیه" .  
(�)*� ٤٠٦. 
ن در /ن اسJFاو(" س"M jاس �y)/ و ا$ـ�ل  ،�� ه��اه دا$G[ ��زه

�و  ؛("اردB Gا� ��@��Aط وا�س �را رو mزم اس
 /ن  ،F� ده (�DGاس �� یه^� jاس   "
"$� �G$س ("ا�  ,eد �"ون و�	ِن "� �ـ� داMـ8 در ��ـ" و Q^	ـی ،�^� jاس ��)/ B 

ز  ه�>@"()O (،"$� )�  i �GK� س  . وe, ��دد jB /ن � �"ِن 	�د ��از  �
 ���ـ� 5@@ـ" ��ـT /ن در  �<�یز�ن د   ��ی Bا�� �7/ن را �� ز�ن 	رس .٤٠٧ �*(�)

Qت�Dd ذات و jص � اس,g?� ل ("اردل �"ون وe, ا$��G� ")و"M .  
(�)*� ٤٠٨. T���5 �� � »...ا« � jاس »�����ـe Tـ��ـ$,د و ( ��G$,) B »ا ���� 

�� �5 »����« در »ه« ��8 ،��دد �B �� »اس��  ��B« ی ،�ـ"ون وeـ, ،»Bه, ا�Fـ7« در »ه,« 
� اس
ی� .  

(�)*� ٤٠٩. �D� Tّ� ,eون و"� ��^�، Gا� ��ط�ـ�@ Aوا�ـ، � (ی�ـ� 
 ه�>@ـ"Kـ
p��B  یازr  jیدو اسp�� "@< B F� و ���$" ��F! 8"ا��A ���  . ا

 >یا�� ورق �7/ن  .٤١٠ �*(�)��5ـ� اسـj  ��5 ا��Gام /ن mزم اس
 ��ـ8 5Qـ� �
ل �G� ")او"MیU ��F�ب و 5@ی �[�از ���B �,gی ی ��� ا��  �ـ� /ن ��ر�ـ,اران  �ه

Mـ�ج دا$ـ�G  ه�>@ـ""ن /ن ��ون /وردن و /ب 5*ـ�ـ� ،GDـ"�(,$�G $"ه در �Kـ�Gاح �/ن 
$"�اس
 و ا�� � �وا�A 	,ر ،$"�F) ]��� ون /وردن /ن�،  (" �� /ن ��GKاح (�و ی�  "

 و ه�y@�<�ان وا�A (یإ!^م �� د  B"ه اس
 و��[ 5@" /ن ورق U,س��یK� 
[ ا��  ��

K� م$"� �GD" و ��در ��GKاح � �[�ا�F) ]��� ون /وردن /ن، [ ��ـی5ـ�  B"  ـ وG7ـی�
  . "(�� /ن ��GKاح (�و  ،[ ر	��Gاز � 5B�ّ �5 �� ا("  ه(��د

سـ
 از .٤١١ �*(�)L) ـ  �ـ� طــ�ف 5ــ�دنK� م 5Oــ� از F7ــ� �Fــر  �[� ��ــ
 ا�ــ



 ١٣٩/   اسماء متبرکهقرآن و  

 ّ�F  "g7 �� ت�h�O 
�KJـ,ب  [�هGـr و  ـ,ه ،>@(�y در !ـ�ف ،��دا$�G $"ه اس
 ،$,دM و 
5ـ� از F7ـ,ر  �� ا��p اط�ریو س ��M �F"ا�O U �F7وا�A اس
 و  ��

نیا�@ّ,ره *  ّ�F  "g7 ��O "ـ$��ـj  ��ـ
  ،��ـدر (LـT $ـ"ن و  �3 ،��دا$�G $ـ"ه �
" �ّ [ در  ��ـ
 �hـ�ت سـ�ه�y@. را دارد �[�" ا�*�"اء أ� !F" ا��� ا��h� ّ�KJت س


 �5 از B )� �$ �F7	�7 �ا�*�"اءKی "@$� �G$م ��دا,�u� از ی' /ن ��)/ /ورده  ون� ��
 ّ�F  "g7 �� وO "@$� �G$3ّ�� ��ا� �F7 �� ءD*Gو اس .  
(�)*� ٤١٢. �B ا��Gا�B  ـ�� 
FـK) 
ن Bاسـ�و هrG ���ـ��  �ه�@ـم اهـ8 هـ

��
� M 8�� 
�اسeم رن ا��، ��K� م� ��hت زهـ�اء و �KـK��@� "L ،[�"ان ا�
 �7ار ده" ی��8 /ن �5 /(� را ز  - ...�[ ���D و �B,سU دی� ��� ی� - @@"ازد�� Bا( در ز�

)�
K .  
(�)*� ٤١٣. ��5�ّ � Bا��Gام اسFGدر ی� �)/ ]GMد و ا("ا,$ �D� "ن هـ��B5ـ�  ی

 ب!�	ًK� �� 
)
 و اه��� rGه B� /ی"، � (ی��
K، ا ��[ اس
 ی[ راه ای���G  [ی�@
 �J�ّ ی�Z �5ف B ا���(<�"ار �د و ��" از یا ,$ �G	�� �u) ت در[ �,(� اس�ء و 5��

 "ّ�B ا�,GJ� ا در �,$� /ن را�از � �ی �نU ن در ��O،  ]	ی5@@"  د یـ یدر در  @��یا 
�("ی/ب روان ��  .@yه���G$,) ,ِJ� ]   ��h ه�>@"ه�B از �ـ,اد $ـ���Bی � ی�ـ ،UOـ

� �7/نیت �7/ن یس,زا("ن / Bاس
 و  اس�یورق ورق $"ه  �هB  ل�G� ")او"M �5�FG�
� (ی� ��B ط,ر 5�ّ  �[� ��g,�ی�
K .  



 E*F  

ABC  ه��VLوا  
(�)*� ٤١٤. 8KQ اس
 �ه  
  : وا�A ه*

ــ
: اّول �ــ�رم. KQــD) 8ــس: �ــ�م. KQ�sــ8 �ــ: دوم. KQــ8 �@ ��KQــ8 : 
�eJGاس .�� ! :� Tّ� 8KQ�
 .�%& :� 8KQ�
 .�5ـ� �ـ� �KـKQ  BFّJGـ8: ه#ـ"

AFس !�$ jKَ7َ ر و !�" و�)B ا "@)یو ��@ � Aوا�B د,$ .�ط ��@�� ا�G: ه%" Aوا�
 ���اh7� / زت در d,ر ی(�B  �5  ّ�5 ف,K5ُB، ی��ّ�' !�"ًا  $,د و KMُB,ف 5�ّ  

 $,د تی(�ز /h7   . را (?,ا("  

�%�]L م��اح  
ن �@A � ،در دو �,رد .٤١٥ �*(�)K)اB د,$ :  

$ـ"  ،�"ار�� یدر M,اب �$"  ،B/�"ن �@ �ون�� :دوم. )/���ش( ��ع :اّول� j5یـ 
دیز ،  "$ی� $�,ت � �B ت,�$، GMا ر��  "$ی� �B GMر�ا .  

(�)*� ٤١٦. G�,ا�� رطB @� ")رج $,د و ("اM از ��دB  
یـ ادرار یاس Qیا ��ـ ،@�ـ
 $�,ت و � �y)@<x�� ون��� ��/ن  ،�ـ"ن سKـ
 $ـ,د ،/�ـ"ن /ن �ون�ـو ��ـ" از � "ی

@� j�� 
یس� (*(�  [یاز ا rی ��ا�� ه Bو� ،را دارد Bرط,� h��B یاز ا�G را ("ا$ـ @�



 ١٤١/   غسل 

"$�، @� j��B �/ن رط,�ـ
 �ـ  Kـ
�mزم ( )در �ـ,ارد $ـs )rیدر �ـ�  Bرا ("ارد و
�x� ون��� � i7,� و در "$
 $ـ,د �ون�/�"ه �Kـ�,ت  ،/�"ن �"ن س$ ���ـ� ا�ـ� �ـ

  . اس
 Bدر ��j �@ ،"ی/ �ون��
(�)*� ٤١٧. G�,رطB  ـ�F!^� i7,� ن دردر Mـ,د  ��ـ gـّ,رات $ـ�,ت ا(< یـ�5 ز(

س �Kا� ie,�B "@@5  ا("ازهو /ن �� 
�5 �ه� دی<ـ� را /�ـ,ده  رط,� 
K�) دا� زی
،"@5 UO ) را ,e8 ("ارد و وKQ و 
ط8 (� ��اس�B "@5.  

 �ـ,ده را هـ5@ـ" و �Fـس »ا(ـ�ال«d �5"ق  ��� �ّ"  زید �$"ای[ رط,�
 ا��  اّ�/ 
5�ـ8  ،"ی(� �eو ار BK@� ت

ّ
�� )ار�سـj(در d,ر B �5 ه��اه � رس�"ن زن �� اوج 

"$
 اس ،��@� A�,� و TL)؛
  "$F) jن ه/ ط mزم -���� ا�� ه��اه ��Gا� ��@�- 
B� 
�@� A�,و� TL)  "$$" �� ای[ �" رس�"ه  و در �,ارد� �5 زن،�� �G$دا r$

،"$� �G$وج /ب دا�M 8dدر ا r$ 
 و وe, و 8KQ  �� او 8KQ ی (� و یK�) Aوا�
طB�) 8او � jه �� و $,د هKQـ8 �ـ� زن  ،زن Mـرج $ـ,د از ،�ـ�د �B@ـ ،" از 8KQه� �

�) Aوا�B ؛$,د �ه� �"ن  ،B/ن �@ BوZ �� و ا�� 
س ی(TL اسF� /ن را (TL  ،��س"
�B "@5 .  


�( sی�5 ��  �ا�� از ��د .٤١٨ �*(�)K، �/B 5ـ� "ی/ �ون��  ("ا(ـ" �@ـB اسـ
 یـ
�� �ااز س� (*(� �Bی/��� دی<� و �K� ٤١٦( �5 در (�G$را دا "$ �GD�  و "$�B�("ا("  

�)*)
�$,د و 8KQ �� او وا�KJ� A@�B ) A,ب (� ،(� یرا دا$�G  <�ید  �هK .  
5ر اسـ�FGاء یو ا 5@" ادرار ،B/�"ن �@ �ون��AJGK اس
 ��د ��" از � .٤١٩ �*(�) ]

 5Bـ� ("ا(ـ" �@ـ "ی/ �ون�از او � B(�@" و ��" از 8KQ رط,�G ادرارو ا��  �$" B �Bاز �@
 
Kـ
 و �ز(ن اسـ�FGاء ( �اّ� ��ا $,د Bرا دارد و �@jB � A �@�� ،<�یرط,�
 د  یاس

� 
رج � B*�,5رط,�M ن  . را ("ارد j��B �@ $,د �5B از /(
ن � ز( .٤٢٠ �*(�)K)ا�� اB  ه� �@GM ع 5@" و �� ا("ازهی�� ���G* 8 $,دMدر  ،دا
 "$� 8F7ُی B	�7ـ ،[ ��ـjیاو در  $,(" Bه� دو �@A � "ی�( �ون�� �B@ ه�>@" ،در ُد�� 

�� و !87 و  [����� و ($" ی@�� g7" ایاو  ,ا(�ید �� �G$ر را داو   (� و�ـ,د (ـ"اردی[ 5
 rاّ� ا�� $� �@GM 8 $"ه  ه5@" �5 �� ��"ارMیداب (� ،(� K� �� A@�B /ی" .  
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(�)*� ٤٢١. � � ���و �@ـB ��ـ�ون  "یـ(� �Bـی(�د  � �KUی ��د ی,ان �ا�� 	�د (�,ذ �
�5 (�ز �� ط�رت دارد،��ا� (�ز و 5ر  /ی"، Bی5	B اس
 و ا�� �@B ���ون  ه �@  8KQ

ی"،�) ،�G$دا ,eو Bدی��ز هKQ jـ8  @�ـ 5ـ	B اسـ
 و ا�ـ� وeـ,  >@(x�U �y از (�
،�G$د ("ا��>� jه ,e8 5@" و وKQ �5 
ط وا�A /ن اس�Gا�.  

ن $ ی ،"ی�( �ون�M,د ��5
 5@" و � �از � Bا�� �@ .٤٢٢ �*(�)K)اr  5@" 5ـ�
@�B � ی/�"ه  �ون�از او@ـ" 5ـ� �[ اس
 ا�ـ� Mـ,اب ��Fو ه�A@� j�� @y را ("ارد ،(� 
@�B � ون /�"ه�از او� �  . @"�(B Fاز �@ �ا�S ،"ار $"ن���" از � Bو

(�)*� ٤٢٣. K5B �) �5B ")8 5@"   ,اKQب ��ای/  �j�ّ ـ 8KQB �5دن ("ارد و�ـ �
ز هj � ،���[ اس
 xی��ا�) 
 �Bـی� Mـ,د (�د �ـ ه�Kـ  ,ا(ـ" ��B" از دا8M $"ن و7ِ

 "@5Gا� ��@�  -  �^!A@� �F $"ن �� س�B  - 8�� AFی� (�د �ط وا�A@� A $"ن �� �Qاّ�
�ی� )�
K .  

س M,د �@ .٤٢٤ �*(�)F�ن دارد �5 از M,د اوسـ
 و � اط�ی[ ��یو  @"��B Fا�� در @
$" A@�B � ،/ن 8KQ (��ده ���ا�  B/�"ن �@ �ون�دارد ��" از � [��یرا �5  یBو (�زه

 h7Bـ 5@ـ" و�ـ ،و >@(�y ��" از و7ـ
 اسـ
 دو�ره �?,ا(" ،ا�� در و7
 اس
 M,ا("ه
زه�)Bل � ی�Gرا �5 ا�B "8 دهF7 � ـ"ن /ن �@ـ �ون�ـاز�/B ا(ـ"ه,M، ) زمm�
h7ـ  Kـ

  . "ی(�

  �Rد �7 ا��4مL ABC[�%� ه�  ,ن �>; %�ا ��7ارد


 �� M,د .٤٢٥ �*(�)�@� 8KQ� ) Aد وا�,Mو ��ا� 
K� ا�,ر�م L)ا B� د,$ : 


 وا�A اس
 ��,ارد. ١�@� 8KQ �5 : 

  ���اFم وا�L)اB )/ رت �,دن�5 $�ط ط�� � ) ,e8یوKQ  (
ً̂ �ـ�ا ،اسـ  ��ـ�
 ه�>@" - �5 �� ا��ام وا�A $"ه Bو ط,ا	 /ن ("ن (�ز وا�A و ا��اء 	�ا�,ش $"هM,ا

 !��هی��ء ��  FJGK�B "$� - 

 وا�A اس�@� 8KQ .اا�� ز � ���)�
 سL"ه ،

 mزم ( ،وا�A �7/ن هسL" ،$�� سL"ه ،س�,�@� 8KQو ا� 
K8 یKQ ل �"ون[ ا!�

Jd 
�@��a B� "$� .  
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 ��,ارد. ٢� �!� 8KQ �5ی
� $"ن !�8 اس : 

h�� درB از �,ارد ��ا� �م !�L)ن �5 ا/B "$F) ام��، م $,دی�L)8 اKQ " ـی؛@�B 
�U مL)8 اKQ د یا�� �"ون�
رد 7ـ�/ن در �ـل �@�ـ
 و �ـ,ا ��M Tّ� 8ـّ& ؛ ��ام اس

8p ��" ذ�5 � �<�ید K� �5 درB د,$ .  
!� Jd ��,ارد. ٣� 
�@� 8KQ �5�8�! دن,� a B� د,$ : 

h��B ) Aد وا�,M "@<ل ه�a ا(Lـم �/(�ـ� /ن !�ـd 8ـ J�GK@" ا�ـ �ـ�ا�از ا!�
 8KQ ،$,د� 
م $,د ��8 (�ز �m FJGKزم اسL)ا 
�@�B .  

5�KQ �5@� 88 ��,ارد. ٤ �!� 
� : $,د B � $"ن !�8 � 

 h��B ل ��ام �د �*��G/ن S �5,اب � �ار ا!�L)ا 
�@� 8KQ � "$� �G$اB  د,$
8 (�ز ����
ل و اذان (�ز �5  ، ^وت �7/ن ،�G� ")او"M از 
�� A�و ط 
 د!p�7ا

م $,(" (L)8 اKQ ا�� �"ون�Jd ��a B� "$� .  
!KQ �5 ��,ارد. ٥� 
�@� 8� 
$" �B ��ط�ف $"ن �5اه� : 

h�� درB �!� 
�@� 8KQ مL)از �,ارد ا B� ��! د ���وه �,دن,$B � ـ�ود �از� ]

 M 8���8KQ �5,ا��  . سزد �5Bاه
 /ن را ��ط�ف �)  وe,ی( "ن در �ل �@

�mزم ( .٤٢٦ �*(�)K 
�@� 8KQ 
ّ�
  ،در و7) A8 وا�KQ �5 "@5ی  AJGK�

�B "@5 7 "g7 �� &�	 ا�� ���� 
 ،M"او(ـ" ��Gـل *ـ<ه�در 5B Uـ,>� ��ـ�ا �B@ی��
	5 "@5 8KQB 
  . اس

  >; %� V]L ح�ام ا�0 ی�>�ره�

(�)*� ٤٢٧. < 
Dه�� 
 : �� �@A ��ام اس

  . از �"ن M,د �� Mّ& �7/ن یBرس("ن �: اّول 
ط��@�� ا�G: دوم ر  یBوا�A رس("ن �F� jد �� اس,M از �"نO ل ،ذات M"او(" ��Gـ

)ت �?g,ص اوو  �5 �$" ��B ه� ز�Ddو ١ Gط�ا� AJGK� 
اسـ�ء  نا(Kـ ،اس
Uان��F�ن و ��hت زه�ا �
را هj در  �و ا��@� 
�� �@) T��  . "ی

                                                           
 .ر شدذک ٤٠٥منظور از صفات مخصوص، مواردی است که توضيح آن، در مسأله . ١
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در داMـ8 و از در  rیـاز  ه�>@ـ" ����Fـوارد $"ن �� �LK"ا��Jام و �KـU "L: س,م
رج $,د <�ید M .  

�" د : >�رمK� ؛ <�ی ,7ّ' در�دِر  rیـاز  @�ـ�ی8 اا�� از �KـF! "Lـ,ر 5@ـ" ��ـ Bو
رج $,د <�ی�LK" دا8M و از دِر د M، �)�B ارد") .  

 @yه��] �,g�� �	�ّ*� "هن [��*� ،را��3 [یدر ا ،mزم ط��@�� ا�G ،�و ��م ا�
�" را دار(" و �@u,ر از �ـ�مK� j��، ـ� �@ـّ,ره اسـeرو
a ی5ـ� eـ�  K7Bـ��B G@ـی 

�ـ�م ا�ـم  �  �ـم�ـ( و ��5�ّFG �هJd[ و ه��ّ"س و �F7 �3ّ�� در /ن �7ار دارد و رواق
ه" �*ّ�	� ��g,� ،زاد�ن*� j���]� ")؛ را ("ار� �>�Bی  
�S x)د,� "LK� �5

"$� .نی$ �)Mز�) 
ت ،ادارات ،�@زل �هذ�5 اسL)Mر�ـ"ارس و �(@ـ" /ن و  ،5
@yه��] K��@��ن ،$�"ا ��ار ،هGسـ�F7 @و [��ـ�� ) "LـK� ـ" /ن 5ـ�@)��ـK"@G،  jـ��

�" را ("ار("K� .  
jL@U :ا ��$"ن  وارد�� "LK�� < ]G$دا����� .  
j*$ :Gا� ����>��ا$m،  ]Gزم ط��@� "LK� در،  "$� "LK� ر از,F! له�>@" در �

  . را در �LK" �<�ارد ���> �ون��M,دش وارد �LK" (*"ه و از  ی
jGDا("ن ه� : ه,Mیr / یاز B �5 دارا�  Aه وا�ـ"Lسـ@GـKر سـ,ره ه" و /ن در >�ـ


  : اس
� ( سL"ه ،و دوم �7/ن Bس,ره س. ١@  j��دهjیـ/) 8یـا) �ـjیسـ,ره >�ـ8 و . ٢. � Uـ

 ،�7/ن�gّ	 ) �ٰj ه"Lس �ی/) سB jGDه و سـ,م 7ـ�/ن. ٣. و هL@U س,ره، )jLْ@̈ـ�� یـ/) َوا
�M/ .�7/ن. ٤ j*$ 2 ،س,ره (,د و�ی/) ا7َْ�أ( !�M/ � .  
 Gا��ر س,ره سL"ه دار را هj (?,ا("یت ای� /یط �AJGK /ن اس
 �5 س�< ] .  

  >; %� V]L 7��وه ا�0 ��7ارد

(�)*� ٤٢٨. < �)ُ�� 
 : �� �@A ���وه اس

ی �د�ا�� وB >� ,eو�؛ "ن�M,ردن و /$�: اّول و دوم 
و  "ی�*ـ,  را هـdـ,رت و دسـ
 �h�h�"@5، ) وه����
K 
  . $,د �5�Bاه
 �G�5  "ی�*,  را هو ا��  @� دس



 ١٤٥/   غسل 


 / *M���G,ا("ن : س,مDارد �یاز ه") Aه وا�"Lاز �7/ن �5 س .  
رم�< :  . �7/ن �هM& [�و � ��از �"ن �� ��" و �$ یBرس("ن �
jL@U :�7/ن ]G$ه��اه دا .  
j*$: ا�,M؛ "ن��ی �د�ا�� وB >� ,eو �� �5@ـ"  �j�ّ ـ ،�ـ"ل از KQـ8 ،("ا$ـG[ /ب8 �د


����وه (K .  
GDهj :�� ب �5دنhM ن/ "@) و �@� .  

jG*ه :�  . �"ن �� هروQ[ و ا(,اع �5ِم "ن��
j�) :ه"$ j�GJ� ��)/ ع �5دن ��" از  . /�"ه اس
 �ون�از او � Bدر M,اب �@ �B@ی ،��

<���ABC �  

(�)*� ٤٢٩. 
 و س�@� 8KQ8 �یKQ  � 8KQ �ه� �� AJGK� �< و Aوا� �<�
 
م داد  ,ان d �B,رترا �� دو L)ـ� � : اFB سـ5ـ�  B,ر در dـ FBـ�و KQـB  �  8و ار �

 � �� Aت ��دد�اّ�ـ در . اسـ
 Bاز 8KQ ار �س���G  ،[ راس
 و >¢ �"ن در /ن ��ا!
� 8KQ رد,� ّ�
، G8  � �ا�KQ   �5 
ط وا�A /ن اس�FB 

 را KQـ8 ّ�ـ� ،���[ اس

  . ("ه@" Bار �س

'�' ABC�=�   

(�)*� ٤٣٠.  �  8KQ در�FB نK)ا 8(ّ�
  �� "ی�KQ، Gا� ��اّول  �م سـ�  ،mزم ط��@
ط �AJGK و  "ی��دن و ��" �"ن را �*,  و�Gا�
��" ط�ف  ،/ن اس
 �5 اّول ط�ف راس

   ١."ی>¢ �"ن را �*, 
(�)*� ٤٣١.  �  8KQ�FB � راB م داد  ,انL)ا jدر /ب ه ]G	و ر�	 [ ا�� 	�د ی�@��ا ،�

KQـ8 او  ،
 �ـ"نّ�ـ�ـر دوم �ـ� ( ،
 سـ� و �ـ�دنّ�ـ�ر �� ( rی ؛دو �ر در /ب 	�و رود
Jd� 

 سـ� �ّ �ر �� ( rی ؛ط �AJGK اس
 س� �ر در /ب 	�و رود�Gا� ه�>@"a اس

                                                           
د و در احک+ام غس+ل يت که Iزم است طرف راست را قب+ل از ط+رف چ+پ بش+ويمگر در غسل م. ١

  . شود یت ذکر ميم
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 ط�ف >¢�ّ راس
 و �ر س,م �� ( ف
 ط� �ّ �ر دوم �� ( ،و ��دن .  
 G�K7ی �م  �>@(�y 	�د .٤٣٢ �*(�)B 8 از اF7 x)"� را ��یاز 
�K7 ن/ ��@  
�ّ)

 �  8KQ�FB  ,*دادن ی" ز ی� 
5��  �ـ"ون ��5ـ
 دادن /ن در ی� /ب �$" و �?,اه" �
8 5@"(ّ�
  � /بیز KQ، Gا� ��@��Jd x�KQ Aط وا�[ ی�@�� ا. $,د KJ� aB,ب (��

 اسG?� /ب اس
 و �یا�� دا8M �,ض B "اه,M  �  8KQ�FB ط وا�ـA /ن �ا�G ،"ی(�
 �"ا87 �ی" ی�ون /�اس
 �5 از /ب � ّ�JB � را 5ـ�B "اهـ,M  ـ8 /بMـ8 دهـ" از داKQ

�� �  8KQ "g7 �� "�� ون /ورد و��FB دا . "ی8M /ب (�

 @yن ز ی[ ا�� س� �ه�"� ن دارد �یـ� دوش اس
 و /ب �ـ� /ن �� ی��ط mزم�ـا�G @ـ، 
� ّ�JB � �5 راB "اه,M  ـ8 زKQ "ـg7 �� "�� د و�F� ر� دوش 7ـ�ار یـ8KQ ده" از دوش 5@

K5 ده" وB را (�ی�5 ا ���K� ]B �GK)8 داKQ و در  ،5ـ�ده �G$��B /ن را ��ا!ـت (� �ه
�� �5 L)/ازGا� ��@� j�
ط وا�A اس،  ,ا(ـ" �ـ�  �Bـ ،ط وا�ـ�Aـ� �ـ,ارد ا�Gی�(@" س

[ (�Gـ� را ی
 ایر! �ر�,ع 5@" و ا�� و ،اس
[ ا!�j ی� ��GL"ی�5 از س �<�ی��GL" د 

 mBزم (�K)یدر ا ،دا�از او  � ���K� ]� ی" (�  "8KQ �ـ"ون ر!یـ
 ایـ[ (�Gـ� 5ـ�  یBه

م داده و از اL)م � ،ای[ �,(���  [ �� ��"یاL)اB "ده، "$  . �"ون ا$�ل �

  �ABC ار'��0

م � روش�� دو  8KQB ار �سL)اB « :�د���	دB« ی "ر « وLB«.   
 ،�د�ـ/ب  �م �"ن را 	�ا �< ،�r �uJیدر  "ی� Bد	� Bدر 8KQ ار �س .٤٣٣ �*(�)

�
�( mزم BوK 8KQ 8 از $�وع درF7 �5، � م �"ناز  �/ب �$" ���� ا�� ��"ار �ون� �
$" و �� �ون��/ن �  
5	 ،8KQ در /ب 	�و رود(ّ�B 
 . اس

8(ّ�
  �"ن را �� "ی� LBی "ر  Bدر 8KQ ار �س .٤٣٤ �*(�)KQ،  ی "ر ًL  و�	در /ب 
ء ز ��5 	d�� � �ط,ر��د h!و ��دن ا�	ی[ ء ر!h!ا ]GK$ ت درmو �,ا "$F) د
 ی

م 8KQ ار �سـی�5 �<, ا�  ���دد �� �,(L)ل ا,v*� "@B و در ا 
dـ,رت mزم [ یـاسـ
 
 . /ب �$" �ون�� ،!8F7 ,h از 8KQ دادِن /ن ،ه� !h,اس

م �"ن در �[ (,ع m 8KQزم (ین ذ�5 اس
 در ای$�  
Kز ی �uJ� rی"$. � /ب �



 ١٤٧/   غسل 

ء �� B ,ا(" TU از 	�و ��دن ��B� h [ 	�دی�@�� اh!از ا  
/ن K7ـ�
  ،8KQ در /ب(ّ�

 د ��ون ��را ��K7 "�� ورد و  . را 	�و��د �<�ی

>�  ،"ه�/ب (�س ،از �"ن ����D" �5 �� ��"ار Bا�� ��" از 8KQ ار �س .٤٣٥ �*(�)
ی/ن را �"ا("  ��  . دو�ره 8KQ 5@" "ی("ا(" �

 "ی� ،و7
 دارد Bار �س ���ا �Bو7
 ("ارد و  8KQ�FB  �  �ا�� 	�د ��ا .٤٣٦ �*(�)
 . 8KQB "@5 ار �س

(�)*� ٤٣٧. K5B �5 ��ا�ی��   �GK� ه ا��ام��!، F)سـ "ی�ـ5@ـ" و  8KQB ار �B 
  . اس
 KQ�a�8KQB "@5، Jd x ار �س B	�ا�,$ �ا�� از رو

  k %�دن m `�ABCحی�Rا

(�)*� ٤٣٨. 8KQ، ا�$ �u) یاز
Jّd &، � ,eو "@)�B "$�  � : س� �,رددر �� �


�mزم ( ،در 8KQ. اّولK  یس� و ��دنU �� m  . "ی�*,  [ی� �"ن را از �
$" "ا��, U �در وe, ا�� U,س
 d,رت از m . دّومF)، K$ ,� ه�Z ]G� رت,d، 	5B 


�/ن mزم ( �یس("ن /ب �� ز اس
 و ر K  زمm 
اّ�ـ در KQـ8 رسـ("ن /ب �ـ� U,سـ

  . اس


�$�ط ( ��FB,اmت در 8KQ  � . سّ,مK ا؛ ����ـ" از $KـG[ سـ� و  Kـ
�mزم ( [یـ�@ـ
 TUB ا�� ��" از $GK[ س� و ��دن �Fd 5@" و ��" از �ـّ"  "ی��دن 	,رًا �"ن را �*, 


�(ا$�ل ("ارد ���� mزم  ،"ی�*,  �"ن راK  م س� و �ـ�دن�� Fـ�  rیـ�ـ"ن را  یـ �
 ،"ی�*, � TUی�ً̂ س� را $�GK و ��" از �ّ"   �� 
�<� در >@ـ"  "ی��دن را �*,  Bاس

�� ��" M,اه" /�"�K� رد �5 در,� .  
(�)*� ٤٣٩. K5B �) �5B ")ی ادرار/�"ن  �ون�از �  ,ا5@ـ" ا�ـ�  ��ـ"	,ع Mـ,ددار 

 "یـ� "یـ/ B(� �ون�ـ�ـ"	,ع از او � ی ادرار ،8KQ �5 5@" و (�ز �?,ا(" �ا	�& �� ا("ازه
� j8 هKQ 8 5@" و ��" ازKQ ,رًا	ز �?,ا(" "ی�e 7��ه�y@. 	,رًا (�JGK� زن ]���  "��

�5 �eJGK� و ,e8 و وKQ ّس�3 ��" از,G� �eJGK� و ,eـ8 �ه�از وKQ ـ" از��،  "یـ�
. M,اهـ" /�ـ") ٦٠٦و٦٠٢( 5ـ� در �Kـ��� ��ـ,رد �<ـ� در دو ،	,رًا �*v,ل (�ـز $ـ,("
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@yر �ه�,d در ]B 8ـKQ ـ� ��ـ"ار� $" و 	�د  @�� P@  
و وeـ, در �ـ,ارد ( �5 و7
ز�( (@8 5KQ ��d5ـ�  �در �,ارد( و "و M,ا("ن (�ز و7
 دارد mزم اس
 	,رًا �"ون 	

>� ,eو 
 . و ��" هj 	,رًا (�ز �?,ا(") �د�وm ,eزم اس

(�)*� ٤٤٠. ی Bسدر 8KQ ار �  � �FB، UO ـU م �ـ"نmزم  ،از KQـ��x 8ـ,دن  �ـ
)�
K، � ا�� ����KQـ8  ،$ـ,د �O"ن Uـ ،/ب �� G? 8KQ "g7[یر  ی	�و ر	G[ در /ب  

مL)ا �B ط /(�� /� ،$,د�$ ��B � 8KQ ن/ � �5B "@5، U ازO رج (*,دM ؛�,دن  ً̂ �ـ�
ر ی� /ب �5 ��8 5@" KQ .  
(�)*� ٤٤١. <��/ب � "ن�را �5 �(i رس �� 
 F7ـ��8ط�ف 5@" و ا�ـ�  "ی� �"ن اس

8 (� "ا 5@"�@ن �Uاز ��ط�ف $"ن /ن اط� از /(��KQسـ "ی(8KQ �y ار �@<B "ـ$�، 
 �  8KQ و ا�� 
. M,اهـ" /�ـ") ٤٥٠( ���ـx در �Kـ��� ،5ـ�ده 8KQ�FB او �ط8 اس

@yل  [�ه��G8 ا�KQ i7,� ه" > ���,لا��"���در  اسـ
/ب  "ن�از رسـ �ـ(5iـ�  �
$"و �"ن ا�،  ���3[ $,د �(� ��Bرس "ی�  "@5B )�
K .  

  �� ABCیاح��م د

(�)*� ٤٤٢. � 8KQ یدر" ه را �5 ��ء �ـ"ن �Kـب � ��,ه ,5B و  "ی�*ـ,  $ـ,د

�وا��، ) A� "@�GK$[ �,هK ا�� /ب را ط,ر و�ـ,د *) �  �)/ �5 ") ،�� U,س
 ��س
Jd 8KQ�a � ���ـ[ Bاس
 و�)/ ]GK$ ون"� 
$ـ" � ا�� رس("ن /ب �� U,سF)یـ" 
  . /ب �� �"ن ��س"   "ی/(� را �*, 
(�)*� ٤٤٣.  �  8KQ ا�� در�FB اط�ی [��ی � 
�K7 ن (�@" �5 ه� دوسـ� و  �B@ـی@

ً̂ 8KQ داده ���� و ��دن �ط��@�� ا�G "ی� ،�"ن را 5 Aا ،وا����اط�ی [��ی/(��   ن �@
"@5، G�K7ه�B � �5 راB  ,$"ار "ی���د   
�K7 یاز�> K7 ن/ � jرا ه ,*� 
  . "ی�

(�)*� ٤٤٤. �gG?� 8KQ ا�� در�ـ" )�� �GـK*ُ) سـ ،از �"ن(yـ� KQـ8 ار �@<B 
"$�،  �  8KQ و ا�� 
ط8 اس��FB "$�، �� MB,اهـ" /�ـ" و�ـ) ٤٥٠( ��j /ن در �Kـ�


�وا�A ( ،$,د Bو ه�>� !�	ً از �ط[ �"ن $��ده � GK$�@B[ دا8M �,ش و �K .  
(�)*� ٤٤٥. �Bرا �5 $ یr  
ه� �"ن اسZ یدارد ازً̂ از  ،�ط[ /ناز   F7ـ �y)@<



 ١٤٩/   غسل 

ه� �,ده �Zده  "ی/ن را �*,  "ی,F) ه�Z از ً̂ F7 یو ا��  
���F7B ) ,م�ن ��/�
K،  ��@�
Gط�ا�  . "ی/ن را �*,  ،mزم 

(�)*� ٤٤٦. $" �5 دا8M /ن از  �ز ��,$,اره و �(@" /ن �� 7"ر �ا�� س,راخ ��
ه� $��ده $,دZ، 
�Kو ��(� $GK[ /ن mزم ( � $,د$GK "ی� .  

(�)*� ٤٤٧. K5B ه"$ A@ُ�ُ 8 5@"  ،�5 از ��امKQ ب ��م/ � �y)KQـ8  ،5@ـ" !�ق  ه�>@">@
Jd او�a Gو ا� 
�5 � /ب س�د  ط�اس 
ی�AJGK /ن اس )�j م( ��م�� !�ق (�@") َوَ  "@8 5KQ .  

(�)*� ٤٤٨. K5B � 
ّ�
  ��  ,ا(" 8KQ "@< �5B �� او وا�A اس) KQـr  8یـه�� /(�
ه� اZ ورد و/  ��ـ�� �ـ,ده و 5Bـ	 ،از /(� را r  8KQ]�ّ�� "@5 "g7یا�� اس
 �5  [ی�� �

8KQ  � ه�ن g7 �� 8KQ" ه� Aرد یوا�,� r]�ّ�� مL)ا B� ـ�  $,دeJGـ8 اسKQ ـ�>�
 /ورد ط وا�A اس
��5 ا�G�G,ّس�3 L� ا�� /ن را، 
 �� سـFK)ـ8یKQ � /ن را وا�ـA  �هـ

	5B ) بK� ورد���١ .  
(�)*� ٤٤٩. K5B �5ده 
�@� 8KQ �5، F) 8KQ و �د�(�ز وe, �< ���ا "ی� �ه

G� �e,ّسQ�� �3( <�یوا�Aِ د JG8 اسKQ 8) ازKQ ب /ن  �هو �FJG5ـ� اسـ AJGK�
���K� و در 

 اس�S )٤٦٣ (�B /یـ" )ـ�� �B "ـ,  ,ا(ـeز �?,ا(ـ" ،�ـ"ون و ه�>@ـ" ،(�ـ

Gط�ا�  jه ,e�5 و 
  . �د��<�AJGK /ن اس
(�)*� ٤٥٠.  �  8KQ ا�� ��" از�FB ـ" ��ـ"ار��D�� �GـK*) ـ� /ن  ،از �ـ"ن راy)@<

 
ی��"ار در ط�ف راس "$� ¢<، 	ط�ـه�>@ـ" ا�G ،اسـ
 GK$B[ ه�ـن ��ـ"ار 5ـ 
$" ��" از $GK[ /ن ��"ار� 
م ط�ف >¢  ،�AJGK /ن اس
 �5 ا�� در ط�ف راس� 

$"در س� و ��دن � ،و ا�� /ن ��"ار "ی�*,  ��را (، Gا� ��@��Aط وا�، ��" از $GK[  "ی�
K*ُ) �5ـ�G از سـ� و �ـ�دن �$ـ" ا�ـ  G�K7Bو ا��  "یدو�ره  �م �"ن را �*,  ،��"ار/ن 

)
�K7 ا(" 5"ام"  
ً̂ (�یاز /ن اس dا ��)/ B G�K7 ")داB ـ"ه از سـ� و  5ـ�*) �GـK$
 
 س�
 >¢ �"نی س�
 راس
 ی��دن اس، Gا� ��@��� Aط وا�ـ" دو�ـره KQـ8 یـ

ط8 اس
8KQ او  �$" Bا�� 8KQ ار �س5@" و � .  
(�)*� ٤٥١. U ا���x  �  8KQ م $"نیـاز ط�ف >¢  �در $GK[ ��"ار ،�FBاز  � 

                                                           
و  ٦٤٨باشد، مثل م+وارد مس+ألۀ  اين احتياط دربعضی از مواردی که انجام غسل بنابر احتياط می. ١

  .باشد نيز جاری می ٤٥٠و دو قسمت آخر مسألۀ  ٦٤٩
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$ 
از سـ� و  �و ا�� در $GK[ ��"ار "ی/ن ��"ار را �*,  mزم اس
 ،r "@5ط�ف راس
  . "یدو�ره  �م �"ن را �*,  ،��" از $GK[ /ن "ی� ،mزم ط��@�� ا���r "@5، Gدن $

ی8KQ �5ده  r "@5ا�� $ .٤٥٢ �*(�) �)، 8KQ 5@" اّ� ا�� ��" از  �م $"ن  "ی�
 Bو8KQG7 و U �� 8KQ  �ـ"ن یاز س� و ��دن  r G�K7 �5 "@5B$ ،"ه�ن رسی�5 !�	ً
 �GK$ یرا�) 5ره Bدرd,ر  ، �G$دت دا! �5� U 8 راKQB U درB 
 �,اmت یو � ر!

م ده" و �L)اB ")ه دا"�! x?ا��از  h!ا� �GK$ 8 راKQ،  ء@G!ا x�ّ$ ��"@�) .  
(�)*� ٤٥٣. 8KQ ا(" ،ا�� ��" از"�  �5@ـ" 5ـ�  r$ـ Bس� و ��دن و �"ن را $�GK و


 8KQ را ر!ی(� و $�ا ی8KQ او درس
 �,ده Jّd &ده ی,�) 

�mزم ( ، (�یK  رهدو�
Jd x�KQ 8 5@" وKQ�a 
 a �ـ,دن�dـJ &ی$ـ�ا G,ّ�ـ�ه�>@" در و7
 8KQ �؛ اس

 8	Q ده و,F) 8KQ"$ " r @5�5$ ��" از $GK[ ه� !8KQ ] ,h ��در � ا�� ����؛ �
 a �ـ,دن��J@ـ�� dـ ، (ـ�یـ
 5ـ�ده یـKQـ8 را در $KـG[ /ن ر! a �ـ,دن�& dـJی$�ا

�B  ه�>@"��ارد "$  . وارد $h! ]GK, ��" (*"ه �
(�)*� ٤٥٤. K5B $ ز ،(ـ� یـ8KQ �5 "@5 5ـ�ده  A@� �5r $"ه ا�� ��" از (�

زه ���ا�)� زه ا� ،" 8KQ 5@"ی��" ��)Bی Jd ا("ه,M �5�a 
 /ن �<ـ� /(�ـ�؛ اس
ز�) 8 (�زه��� �)� �@U Aدارا وا��ده ,� 
در و7
 �� و�,د /�ـ"ه  ،هr jو $ و7

م داده �$" �B �5 وe, را �ط8 �5رو ��" از (�ز L)ـ,رتی�5 در ا 5@" اd ]،  ���@ـ
Gط�ا�  . دو�ره �?,ا("را M �5,ا("ه  �(�ز ،mزم 

ً̂  - 5@ـ" ا(Lـم دهـ" �ـB �5 وe, را �ط8 �5ر ،8KQ [�ا�� در � .٤٥٥ �*(�) �ـ�
رج $,دی5@" ادرار M د از او� 
�mزم ( - K  8 دKQ �5ده و ؛ "یـ�@� �<�ی8KQ را ره

� ����B ")ا,  م 5ره ���ا mزم ط�و �@�� ا�G "یM 8KQ,د را  �م (�L)اBز �� ��5 ( ی
5ـ�ده و دو�ـره �dف (8KQ�FB  �u  �  ادا��ا�� از  Bو� �د�وe, هj �< "ی� ،وe, دارد

م ده" 8KQB را �� d,رت ار �سL)ای ،ا �dف (�u �5ده  8KQB ار �س @�� از ادا��ی
 �  8KQ �� ا"Gو از ا��FB زم ( ،�}�دازدm�>� ,e8 وKQ �� وه^! 
Kد�� .  

(�)*� ٤٥٦. K5B �اس
 �?,اهـ"  Bرا�B e"ا(" ��� @��یرا �"ون ا U �5B,ل ��
K)�� اً ��" ه�>@" ،�<�ارد ���B eرا راB "@5، 
 �B<� /(�� از راe؛ 8KQ او �ط8 اس
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�د ��  F)B,دن ���G!ا 8 �$" و �	Qده و  �gف در /بی�DGدن اس,� �، �ا���  ��7Bً� ا

a اس�d ]x، Jd,رت KQ�ی8KQ 5@" �5 در ا .  

(�)*� ٤٥٧. �$" U �5,ل ��م (B KراB eا�� ����� �(" و��B K5B  8ـKQ 5ـ�
�B "@5 ش ا"g7او را [ی A��5 ط "$  . 8KQ او �ط8 اس
 ،از �ل ��ام �"ه" ی("ه"  �

(�)*� ٤٥٨. �,U ا��B ��� �ـA  ه�>@ـ"�"هـ"  Bرا T�M �5 /ن را (ـ"اده �ـ� ��ـ
�ه� ا ��Bام $"ه وZی] Jd 8 اوKQ �5 
  . T�M را �}�دازد "یاس
 و � �aاس
(�)*� ٤٥٩. K5B  س� و ��دن و �"ن ]GK$ ای�5 در�$ �ـ,دن  8KQO ��ـU 8ـ &ی

FgQ ب و/B  دن /ن,F)و�,د �ی ء h!ا �� i)دیز  $r �B "ـ�و �5 5@ـ*ّ� ،اسـ
 �rا
 (�@" ��r $ "ی�@G!د ا,M .]ا�� ط,ر ه�� ^GF� د�	 "$  . �� وس,اس �

ز $"ه و [��یا��  .٤٦٠ �*(�)�) 
5@"(ّ�
  5@" و7 A8 وا�KQ،  ـ,م $ـ,د 5ـ���� "��
8F7 8 �5دهKQ 
KQـ8  ،(�ِز وا�Aِ اداء(ّ�
  [ ا�� ���ه�y@. اس
 8KQ�a او Jd ،از و7
ء �,ده5@h7 ز  . a اس
�8KQ او Jd ،" و ��" ���,م $,د و7
 ��$�G �,ده و (�


 �� ا��  .٤٦١ �*(�)��>@ B 
��  @��یا ل��� �B M,ده و� ّ��،  �j�ّ���D 'وZ ،و7
5ـ� در ا(Lـم KQـg7 8ـ" ��7ـ
  Bدر dـ,ر  ،8KQ 5@" ،ا("ازه 8KQ و (�ز و7
 دارد

"$م (�ز �اس
 ه�>@" ��ا 8KQ�a او Jd ،�5ده �L)ا، "$  . 8KQ (�,ده �
(�)*� ٤٦٢. ��  ���م رe,ان اu! ء��	B �!�j� ا�,ر�ـ8  KQ تFّJGK� را �� !@,ان


 ذ�5 (�,ده�
یاس
 ر! "�ا� �5 ا("�@ 5 A�,� دیـ!�ـ8 و ز  �8  ـ� $ـ"ن/(�� 
 "$r از ا!hـء از �ـm یـدر $KـG[ هـ�  ،
 5@"ی@�� �,اmت را ر!یاز ���� اS,اب �

 8KQ م $�وع/ب �ـ� ��ـ"ار  FBـ�@�� در KQـ8  � ی(م M"ا را ��Fد و ا$�وع 5@" و ه@<
ع �GD� �5 $"ه  �� یd rدل س� 5ی�� ًF�,� )�$" و د!ه) ��Gس� � 
(�8 $"ه  �اس

بG5 را �5 در  �  .  � ذ�5 $"ه اس
 �?,ا(" �8gDه

ABC  ه��Vح�B7  
(�)*� ٤٦٣. 8KQ در $�ع ��ّ"س اس^مد اس
 و از /ن ���� اس
ی�AJGK ز  �ه : 

١ . 8KQ���� :���� بG	/ وب�Q   ���� aFd ن از اذان/ 
و ���G /ن  �$" �B و و7
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�د ) �5 
م (*,د rیاسL)ا ���� ��Z  /ورده $,د و ا��  � �� ��Z،  
���G /ن اس
ء   �Qوب �� �ـ /ورده $ـ,د و ا�ـ� 	ـ�د در روز ���ـ�  ـ �ّ �5 �"ون (h7 اداء و 


ِب  ی�Q �F@$ Aوب AJGK� "@�) 8KQ اس
 ��" از /ن در $G	/ وب�Q   �F@$ روز
h7 �F@$ روز�ورد  / KQـ8 ���ـ� را در $ـ  A����G اسـ
 h7ـ ه�>@"/ن را �� �

)م ("اده و /ن را در روز $@�F در 	d�� ز�L)ا �F@$B  ورد/  �Qوب �� �  aFd اذان
K5 وB � �5B ")در روز ���� دا، U ا (?,اه" �5د ��/ب"B ")ا,  F@$ �@U ی �روز  A$
م ده" ر�ًء 8KQ را  ،����L)ا�م �ر�ًء 8KQ  �5 ���� [یا BوL)اB د,$ D5یـ
 

�) ,eاز وB "@5 8 ���� �<,  وKQ i7,� ن درK)ا 
  : "ی�AJGK اس
 »�  �َ َاْ$َ�ُ" َاْن m ِا

ّ
mإ  ُ��� Bٰ ا�ّ��8dَ j̈�ُ َ!�ـ ،"ًا َ!Fُْ"ُه َوَرُس,ُ���Jَ�ُ̈  َوَا̈ن  َ��ُ  َ� یٖ $�  m َوْ�َ"هُ  ا

�  Bٖ اْ�َ�ْ�@َ[ َو �ٖ ِ�َ[ ا�Gّ̈,ا� Bٖ اْ�َ�ْ�@َو  ،/ِل Jَ�ُ ٍ"�̈Jَ�ُ̈�ٍ" َو  ��3َGَ�ُ�   .»َ[ یٖ ِ�َ[ ا
٢  
 و �A$ 8KQ اول و هD"هj و (,زدهj و �. ٧ Kو �ی j�� 
Kـ
 و �و سـ,م و �Kـ

نhه ر�رم ��< .  
 �Qوب " ��7ن و و7
 /ن از اذان aFd �" 	�3 و !�8KQ روز !. ٩و  ٨  
و ���G /ن اس

�5 
  . ده $,در " �� � /و �x از (�ز !�U اس
در و7
 �Zـ�  و در روز (��G�� j /ن اس
  �Lّ� �5�8KQ روز ه*jG و (�j ذ. ١١و  ١٠

  . ه $,د�� � /ورد
١٢ .K5 8KQB � �5Bرا �� �"ن � ی x)"� از ّ�GB 8 دادهKQ �5 "$  . ا(" رس("ه �
  . 8KQ إ��ام. ١٣
١٤ . 8KQ�� م �ّ����  وارد $"ن .  
١٥ .8KQ  �� ّ��وارد $"ن� .  
رتی8KQ ز . ١٦ �F�5 �)M .  
١٧ . 8KQن �� وارد"$ �F�5 .  
   ).در �@س�J) )�� r و ذ� a�8KQ ��ا. ١٨
  ).��2 در �@سr ��( "ن�س�  �ا$ �8KQ ��ا. ١٩
٢٠ .Q 8Kا���رهی��م �"�� وارد $"ن  ,ّ@� �@ .  
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٢١ .8KQ ا���رهی�"�� $"ن  وارد ,ّ@� �@ .  
٢٢ .8KQ ا���ن  وارد "$ ��U "LK���F�� .  
٢٣ .U ��ّ3� �F7 8 وداعKQ��F�� .  
ه�� �  jgM�8KQ ��ا. ٢٤F� )]�$د.(   
ره �8KQ ��ا. ٢٥?Gاس .  
ران �8KQ ��ا. ٢٦� A�ء و ط�KGاس .  

نی$ 

 $"ه اس
 �AJGK �,دن ،��5,ر �� أدّ�� ���FG �ه8KQ ذ�5 اس�S �)/ .  
م رe,ا .٤٦٤ �*(�)u! ء��	��  ��� �هـ KQـ8 را �ـ�ء �دیـ�ـ,ارد ز  ��j!�ـ Bن ا

 ّFJGK�B ,ده��	ا (�8   : [ >@" 8KQ اس
یا(" �5 از ���� /(�

١ .A$ م�  8KQن و KQـ8  �ـم $ـA 	�د �هhه ر��دهـ� /Mـ� /ن و KQـ8  �هـ

 و س,م /ن�در /A$ �M � �<�ید K .  


 و >�رم ذ�8KQ روز �. ٢K� �Lّ� .  
٣  ن و (�j و هD"هj ر� "�8KQ روز !. ٧ F�$ jده�)U ول و روز ��(,روز وmا i� و 
K

  . �7"ه�jL@U ذ
٨ .K5 8KQB GK� ل  . "ه�M,ا� �5B در �
ل �5ده اس
 �� $,ه�ش �, �Q ��5 ��ا 8KQB ز(. ٩��Gش اس,M .  

١٠ .K5 8KQB �5 ��ا� $ ا�� ا ّ  B"ه �$" و�ی?�G ر	�G و /ن را د یدار /و  � �ً7Dاز یـ 
ر �رو<)� � xه>)� "GDـ�ای� ً̂ �� KQـK� 8ـAJG  ،دادن ر	Gـ� �$ـ" $ـ�دت �

)�
K .  
�د یاز دور  �[�رت ��g,�یز  �8KQ ��ا. ١١)   . rی

نی$ 

 ه[ 8KQیا �AJGK �,دن ،ذ�5 اس�S )�
K و K5B � �5B "اهـ,M  /(�ـ
م ده" �L)وردیرا ا/   . " �� g7" ر�ء �� �

ن � .٤٦٥ �*(�)K)اB ")ا,  �ـ
 $ـ"ه ً $ـ�! �AJGK �ـ,دن /(�ـB  �5ی� 8KQ هS
 "@)�� �,ارد��K� )ی�"ون ا ،)٤٦٣>� ,eر ،�د�[ �5 وز �5�) "@) وm ,eزم دارد �5 ،�

م ده" و اّ�  راL)8اKQ  /ورده �ر�ًء �5  یBه� ��B ـ"  $,د@) ،)٤٦٤( �Kـ��� �ـ,ارد�
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@<�) ]�
K ؛ ��م 5ر �[ ��ایا�@L)ا�زم دارد m ,e�5 و، �)B ء ی ,ان �� ا[ 8KQ اDG5ـ
  . " و�� ,e	�G $,دی���� �؛ �5د

(�)*� ٤٦٦. K5 �� 8KQ "@< ا��B ) �� و "$� AJGK� ّ� ه�� 
KQـ8 �ـ� �ـ  rی
	5ـ� ��ّ�ـ' ا(Lـم داده �ـ� او  ��5 �ـ� سـAF 5ـر یBهاس
 �<� در B 8KQ/ورد 5

�5 � AJGK�، K5 8KQ 8��B $"هBرا �� �"ن � ی x)"� از ّ�GB  ـ8 داده $ـ"هKQ 5ـ�
ط وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� �ـ�ا�ـا�G هـ[ �,(� 8KQیس("ه �$" �5 در ار �  AFـ" سـ@<

 �� '�G?ی�"@�) DG58 اKQ r .  



 )�:�Jص %���ان( ���) �) �ه� �Gن

 �wح

��s �5 ه�B ن از/ F� �� �� دت! �)ی �ه �"!7B ـ�B ـ,( ،$ـ,دMB 
 5ـ� اسـ
 ًF�Q ه ه� در�ون /�ـ"ن �ـ� �,7ـi در را زن $ـ,د و �Bـ Mـرج ز(ن ر�j از �روز >@" �

M�s، »sp,ن ��« �B  ,اسـ^م ��ّ"س $�ع در و @"ی� � �Kـ8p در 5ـ� دارد Bا��ـ
  . /�" M,اه" @"هی/

 س�خ ی ه�س /ن ر(P و  زه و ��م و ��Q� او7ت *���G در M ��s,ن .٤٦٧ �*(�)
(�« ،[ �,اردی�5 �� ا ،"ی/ �B �ون�� س,زش �5B و 	*ر � و اس
 �ه� *)  یـ ،��sـ �ه

Dd� ت�s« � �GD�B h�� د و در,$B از �,ارد ��ا�ـ,ن از �ص �ـ� *? M ـ,دن� s
ده � /نDGاس 8p /�$,د و  ,B eهK� ارد /ن در,� aه ذ�5 �ی"@B ١.$,د   

  �wح �Dن `ی�Rا

(�)*� ٤٦٨. ),MB �5 � رجM از زنB  ر,d د در,$B ��� ب,KJ� sB  د 5ـ�,$
$" و ا�� �& M,ن �ی$�ا �دارا� sی�B از /ن G$ا") jرا ه ب �� ،�$"  �هK� �� s

�)B /ی" .e,  �� "�� 8pK� ا�در�$ aن �ی,M &�� �GMدا�U sB د,$ .  
                                                           

 خون، موارد از  یبعض در است ممکن و باشد  یم  یغالب  یھا نشانه، ھا شانهن نيا است ذکر انيشا. ١
 . باشد نداشته  را  يیھا نشانه نيچن ضيح
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  %�R* %$�غ از �_: اول �Rط

(�)*� ٤٦٩. ),MB �5 �GM8 دF7 م از ،Kـ
�( ��sـ ،@"�� �B ���7 سل ُ(� $"ن  �
(� M,اه*) ی �$" دا$�G را ��s �ه �G$ا") "$� .  

(�)*� ٤٧٠. �GMد��5  �)B ")دا �)ُ x� �دارا MB F��"@ �5,( ا�� ،(� ی $"ه  �م س
�)*) $" ��s١ �هF)، ��s )�
K ا�� و �)*) $ـ" دا$ـ�G را ��s �ه� jـ� ��ـ� 

��s 8ّ  /ن �,دنJ� لن�اط� ا�� ا��GّF؛ اس
 ا$�@ 8d ،اس
 ��s @��یا �� $,د �
ن�[ اط�یه�>@" ا@ ده �DGاز اس   d,رت [یا در ،" �8d $,دی�" B!�� 8یوس

ً
m,��� 

ن��اط@ U�� ا"B �5 ل ُ(� $,د  . اس
 $"ه  �م او س

  %��Bt�� *Rی از @=A: دوم �Rط

(�)*� ٤٧١. ),MB �5 نKp<ی از ��" ز(B �B ��"@@، ��s )�
 �ه (*ـ(� Mـ,اه ،Kـ

��s را �G$دا "$ی � �G$ا") "$Kp<ی س[ و �B ن در
 ،ز(g$ ل و اسـ
 ��7ـ� س

),MB ن �5 را
 $"ن  �م از TU ز(g$ ل و (ـ"ارد را �B ��"@@، j�� ��s ���7 س

ه 	d�� در زنL@U   
g$ >�$" B �< $�َ7ُ��٢س� �< Q�� ـ ،���7$ـ��s ـ�B ��"و @ـ 

 �Kـب �� ��s ،س[ [یا از 8F7 �5 ��,ارد در 	d�� [یا در ،GK@"�( ���7$ �5 یBه زن

�B "�/، "ی� 5رهBرا ی 
�5 �� �sp ��ام اس  � O "و 5@@ـ  
ا��Gـط �KـAJG اسـ

Zیو' �eJGK� را )��م L)٣.ده@" ا   


 �B@ی (� ی $"ه �Kpی دارد B �5 $rز( .٤٧٢ �*(�)g$ ل5�ـ8 اش ��7ـ� سـ 

ی اس
 ��s ("ا(" و @"��MB F,( ا�� ،(� ی $"ه �)، �� $gـ
 5ـ� �<ـ�ارد �@ـ "ی� سـ

�Kpی و (*"ه )�
K .  

                                                           
 . ذکرشد ٤٦٧ض در مسأله يح  یھا نشانه. ١
  . باشند یه مھای قرشيّ  از اقسام زن یک، يدهيّ س یھا د توّجه داشت که زنيبا. ٢
 ام+ور در  یائس+گي س+نّ  ب+ا اس+ت ط+Yق ع+ّده ش+دن س+اقط ج+بمو ك+ه  یائس+گي سنّ  است ذكر انيشا. ٣

  . شود  یم ذکر طYق بخش در آن حيتوض و است متفاوت  یعباد



 ١٥٧/  گانه  هاي سه خون 

 و @@ـ"����s Fـ اسـ
 ���ـ[ دهـ" �Bـ ��$ـ �yّـ� B �5ز( و ���� زن .٤٧٣ �*(�)
>���B ادند ��$ و � ��s ن"$، jن ه ��Q و ���� زن ا��م و � اس
ی�U ا��ن ،ز�
���� 7�	B ارد")، �دت �5 �ا ���� زن Bو! G7ر  در ،دارد ��و,dB �5 "�� از ]Gـ$�� 

��
K اّول از روز x د!، ),MB F��"@ �5 تDd ��s زم دارد راm 
ط�ـا�G �@ـ�� اس 
Aوا�، 5رهBرا  ی 
�5 �� �sp ��ام اسeـ�  یO� B 5ـ�ده و 5رهـJGK� 5ـ� �ـ�

م ده"L)ا jرا ه 
  . وا�A اس

  %�R* رحI از: �0م �Rط

(�)*� ٤٧٤. ),MB �5 از jر� )�
K 8�� ن,M رت ��ـL�، jـ�ا داMـ8 زjM و ��
��s ارد را") .@yه��] ) 5ـ� MBـ,( ،("ار(ـ" ر�ـj و ا(" ��دا$ـ�G را M,د ر�B �5 jز(
�B ��"@@، ��s )�
K .  

  �Rد �Dرج و ,7*ه �ون�% رحI از: ���رم �Rط

(�)*� ٤٧٥. ),MB �5 در jه ر�") �ون�� - j5 ه�>@" - هj /ن از ���"ار ه@,ز و �
�"ه�(، j�� ��s ارد را") .  

$" j5 ه�>@" - "ی�� �ون�� M,ن اس
 mزم ،��s دوران $�وع در .٤٧٦ �*(�)� - 
 �ون�� /ن ��Q و �F@U ���وس �� ی M,د �M,د �� اش ��Bط F���Lا از M,ن �5 ("ارد 	�ق و

ً̂  M,ن ا�� و $"� /�"ه dه�( �ون�� ا"� در 	�& و h	� ج�	یر  �G?، j�� ـ��s ـ�� 
ر /ن�� �)B �رج $"ن از B TU$,د وM �رج $"ن ،��s ادا�� در ،M,ن ��اوM ن,M 

�( $�ط ��Lا �ون�� ��K زم وm )�
K م در در ا�ـ� ���ـ� ،"ی�� �ون�� M,ن روز س�  �

$" M,ن ،	�ج �ط[� 	5B 
5	 ،ر�j در ,نM �,دن و اسB )�
 �ـ,دن از �@uـ,ر و Kـ
 MBـ,( /ورد �ون�ـ� و �5B �Fd "@5 و �<�ارد �F@U ا�� �5 اس
 /ن ،	�ج �ط[ در M,ن
ر��K ��"ار �� ه�>@" $,د j5 "$ ��?�gG روز س� [�� در >@(�y و �UO ـ,د$ 

 ��Mیه��  [�� در �5 �ط,ر -B ن ���,لز - اس
 از ز(� jه ��s �B "$� .  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٥٨

  �=�R* روز 0; از >���: �[�R I4ط

 ��sـ �$ـ" G�5ـ� روز سـ� از هـ j��gG?ـ� ��sّ"ت M,ن � ا��  .٤٧٧ �*(�)
)�
K "@<ه� �)*) �یMـ,(�  �� $�وع از TU ه��ه [ی�@��ا. �$" دا$�G را ��s �ه� 

ده �DGو /�},ل و �7ص از اس "@) سـ� از �G�5 در M,ن و 5@" �����,� /ن ادا�� از /ن �
  . ("ارد را j�� ��s ،$,د i37 روز

ب �Qوب   اّول روز aFd اذان از زن ا�� .٤٧٨ �*(�)G	/ سـ,م روز، 
 هـj سـ� U*ـ
 و mزم �$ـ" �Jّ�ـ2 $ـ"ه sB �ـ���ـ"ار �ـ �"ن �G�5 �5یس� روز M,ن د  ،@"��M F,ن

)�
K A$ و اّول A$ رم 37ـM iـ,ن س,م و دوم $A در "ی� Bو� @"��M F,ن هj را >�
 دهـ" �B �7ار ��s را /ن ه�>@" - "هید  M,ن هj اول $A در ،/ن �� !^وه ا�� و (*,د

- �س�F در را /ن BوJ� روز س� ��s �) �u) درB ا. �د����سـ�F �ا�Gـ"ا [ی�@ـJ�، اذان 
aFd اول روز 
  . اس
 (� س� اس
 mزم @"�� M �B,ن اول روز aFd اذان از B �5 TUز( اّ�Fدل روز $ـ ��ـ

دGDدو و ه 
!ه"ه M,ن ،س*� �8 �� >�رم روز از را اول روز �5B و (�ص و "ی(� 
"@5  ً̂  داد �7ار ��s را /ن �G,ان /(�� ���ا $,د $�وع اّول روز ��Z اذان از M,ن ا�� ��
  . (*,د i37 و 5@" "ا�U ادا�� >�رم روز ��Z اذان   اس
 mزم

 و @"��MB F,( روز س� از �G�5 ا�� .٤٧٩ �*(�)UO و $,د "��، ),MB F�� 87�5 �ـ"ا "@
"$ و ١س� روز �UO ن ،$,د,M ـ دوم��s 
 ��sـ ز�ـن از روز ده /(�ـ� $ـ�ط �ـ� اسـ

x��د x �روزه در ه�>@" -  اّول M,ن و �$" ��$�G س! "$�  - ��s )�
K .  

  �=�R* روز ده از /���%: �R I/Rط

(�)*� ٤٨٠. ),MB �5 روز ده از �"ت /ن �B رد�� �)B ـ را /ن ه��  ,ان��s 7ـ�ار 
  . داد

س�F روش .٤٨١ �*(�)J� روز ده ��s �5 �� �G*ار [ی"�� ��s 
 �*ـ�� هـj اس

                                                           
 . ض را ھم داشته باشديگانه خون ح و بقيه شرايط نُه. ١



 ١٥٩/  گانه  هاي سه خون 

س�F �ا�G"ا ،[یا �@��؛ اس
 روز س�J�، اذان aFd اول روز 
 aFd اذان از B �5ز( و اس
ی اول روز 8F7 در ،/ن از A$ اول  �),Mی�ز اش �Q/ ـ�وب ،$"هQ ب ده ،دهـj روز /	Gـ
 �� ��xh روزUنی �B "ز( و رسB 5ـ� TـU اذان از aFـd ـ,ن اول روزM ـ�B ��"در ،@ـ 

(� ده d B �5,ر F$ دل روز
یدو  ��K 8 و�< 
! �ـ� روزش ده ،@ـ"��M Fـ,ن سUنیـ 
�B "�5 و (�ص و رسB در اول روز �FسJ� ی روز ازjزده �� �8 �B ـ�ان $ـ,د وF� ن/ 

زدهjی $A از 	5B )�
K .  

  %�R* هI �0 �/� اول روز 0;: ه���R Iط

$" ،"نیM,ن د  ،س� روز اول ا�� .٤٨٢ �*(�)F) jس� ه 
*U ؛ ً̂  @"��M F,ن روز ود ��
 روز rی وUO ره و $,دت ه�>@ـ" Kـ
�( ��sـ ،@ـ"��M Fـ,ن روز rیـ دو�Dـd و 

�)*) $" دا$�G را ��s �ه� .  

 �ـ� و اسـ
 اول روز س� �� ���,ط �,دن UB در UB $�ط .٤٨٣ �*(�)FـK)  �روزهـ

رم( ��"�<   jده (@<ط��$ ]B )�
K .ا��ً̂  ا�� [ی�@ 
 روز س� ��*U سـ� jـ,ن هـM 
F��"@ رم زرو  و jL@U و >�UO ره و $,د �5 یBروزه ،@"��M F,ن هjGD و $*j روز دو�

j�� 5 و دارد j�� ��s "هید  M,نUB ��] در ���K� "�� � �5ذB د,$ .  

 روز س� ا�� .٤٨٤ �*(�)*U س� jن ه,M F��"@ و UO د,$، �y) Mـ,ن دو�ـره >@

F��"@ و  روز ده از هـj �رو �ـ,ده UOـ وسـ& در �5 یBروزه و "هید  M,ن �5 یBروزه
���G* ه�� ،(*,د  در 5ـ� اسـ
 /ن mزم ط�ـا�B Gو� اس
 ��s "هید  M,ن �5 یBروزه

 وس& در �5 یBروزهUO 5 را /ن �5 - �,دهUB ��� ن,M دو ]B "@�) - 5رهB�5 ی �� 
Q�� sp� Aوا� 
م را اسL)ی ده" ا@�B Gا�� ًط 8KQ ��s دات و �5دهF! د,M را 
��  را - �KـL" در  ,7ّـ' و 7ـ�/ن Mـّ&  �Tّ  ��8 - اس
 ��ام ��y)/ �� sp و /ورد �
 � O "@5 .  

  %�R* دا�R; ا���0ار �Dن اول روز 0; در: ه/��R Iط

[ یـاس��Gار دا$M ]G,ن در س� روز اول و /�,ده �,دن ��Lا �� Mـ,ن �ـ� ا .٤٨٥ �*(�)
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ه ه� ���5@ اس� �F@U �5 و �<�اردB �Fd "@5 ورد �ون�� و/، ),MB ـ� ه�>@ـ" $,د� 
ر��K ار��" j5 "$ ��?�gG ،روز س� [�� در >@(�y و �UO ط,ر - $,د�در �5  ��] 

 ��hیه�� B ن ���,لز - اس
 از ز(� jه ��s ب,KJ� �B ا. $,د�� 5ـ� MB,( [ی�@

�( ���,ل ز(ن [�� �B �5ّ"  و ("ارد اس��Gار اول روز س� درK، i37 و $"ه T{ادا�� س 

Uا�" �B "@5، ��s )�
K .  

��R �Iط :%�Q ح دو�w، A@روز ده ح*ا ��g *R�%  

[ ��"ار �ّ"ا8ّ7 یا s�5 ه�,اره �"ا87 ده روز 	d�� اس
 �[ دو ���  .٤٨٦ �*(�)
5UB ��� دو ]�� sB "$ در اول ��s از روز ده ��$
 از MB �5 8F7,( [ی�@��ا. �

��d	 )B 5ز�U 87ا"ّ�B  هید" �B د,$، ��s )�
K  ً̂  و @ـ"��M F,ن روز ده B �5ز( ��
x$ روز UO ره و $,د 7ـ�ار ��sـ را دوم Mـ,ن  ,ا(ـ" M F��"@، �)B,ن روز >�ر دو�
(� ه�>@" ده"*) $" دا$�G را ��s �ه� .  

5 �ّ" ا8ّ7  ،ه�ن ط,ر �5 ذ�5 $" .٤٨٧ �*(�)UB ��] ـ دو��s، روز ده 
 اّ�ـ اسـ
5 از �@u,ر و �$" B/ن (� ���ا ��ّ"ا��5UB ـ دو [��ـ��s یا در Mـ,ن از UBـL@ 5ـ

��s 
5 (� اسUB ه� از ),MB .ا�� >� [ی�@K� ]��� 
 روز ده ��sـ دو [��ـ اسـ
M �e,نJGو اس "@) دو [��ـ UBـ5 �ـ� ���,ط $" ذ�y)/ �5 [�ه�y@. $,د 	d�� /ن �

��s 
5 در اّ� و اسUB ��] یr ��s 3,ر)�� در �5 ه��K� )٤٨٤ ("$ �5ذ، �� �@ـ
Gط�ا� Aوا�، 5ره "ی�Bی 
�5 �� �sp ��ام اس 5ـ� �ـ�  یBرا  �O �5ده و 5رهـ

Q�"م دهL)ا jرا ه 
sp وا�A اس� � .  

  7/��ك �ه� �Dن اح��م

 ("ا(ـ" و �$" �G�5 روز ده از و *���G روز س� از MB F��"@ �5,( زن ا�� .٤٨٨ �*(�)
ل دو ه� و M ��s,ن ی اس
 زjM و د�M 8,ِن �Gـ" ���ـ,ل ا�$ ،dـ,رت [یـا در ،�

j�� زن Q�sp "ی� و دارد را � �F!دت م را M,د �هL)ـ8 از  5ـ� /ن �<ـ� ،ده" اF7
  5ـ� ���"ار   d,رت [یا در �5 ،�sp �,ده ،[ M,ِن �*�,Oی�ون /�"ِن ا��

ِ
 ��Lـ,ع



 ١٦١/  گانه  هاي سه خون 

ً  اس
 ���[ ،M  ,�*�O,ن و) �sp �,ده BوF7B )G7� M,ن!�$ ��s "$[ ی�� ا( ،�
(� � & (�ی�5 $�ا ��@��"$� �G$را دا s (  . ده" �7ار ��s را /ن "ی�

ی اس
 M ��s,ن r "@5 �5$ و @"��MB F,( ��ا .٤٨٩ �*(�) �eJGاس، �y)@< 
$" دا$�G را ��s &ی$�ا�،   . ده" �7ار ��s "ی�

یـ "یـ� ،��ـرت ی اس
 M ��s,ن ("ا(" MB F��"@ �5,( ا�� .٤٩٠ �*(�) Gط�ـا� 
5ره �B@ی ،5@"B�5 ی �� sp5ره و �5ده  �O را اس
 ��ام �B�5 ی �� Q�� sp� 

Aوا� 
 	ـ�ج داMـF@U 8ـ� ���ـ"ار �B@ـی ،��B "@5رس را M,د ی و ده" ما(L هj را اس
 سـ}T اس
 �5ده (D,ذ /ن در M,ن 5@" @ن�اط� �5 ���"ار �� �5B �Fd "@5 و "ی(�
�,ده /ن اط�اف 	�& ا�� TU ،/ورد �ون�� B/را� �� را /ن/ "$رت M,ن ��� 
 ا�� و اس
$" M ��s �B,ن ،"ه�رس /ن ه�� ��� .  

رج او از M),B �5 �"ا(" زن ا�� .٤٩١ �*(�)M �B ن,M د,$ jMرت و د�8 و ز�� 

�( /ن �(@" وK ن [�� ��ّدد و,M �eJGو اس ��s یـ و(yـ� ،�$ـ" (Dـس @<  ً $ـ�!

j�� ��s س وD) را �G$ا") "$�١، �e دسG,ر �� "ی�JG،5@" !�8 اس ���ا�� � $r 
�G$دا "$M �e,ن �5 �JGاس 
 ،<�ید  �ه r از M,نیه�  ی اس@<�y) �)& یو $�ا (*

$") <�ید  �ه M,ن( ه /ن M,ن� �G$را ("ا، ��@� Gط�ا�eـ� �5ره "ی� ،mزم JGرا اس 
مL)ده" ا .  

  ح�wt اح��م

  : اس
 ��ام ،�٢sp �� �,رد >@" .٤٩٢ �*(�)
دت: اّولF! �5 (�ز �(@" یBه  "ی�� ,eی و 8KQ ی  �j�ّ �� (yـ� و $ـ,د /ورده �@< 

 ( g7 ��B" !�� را !�لا �,(� [یا �sp زنً!�$ �5�Jـd ـ, و��
ا(Lـم  ،a اسـ
5ر ��ا� ،ده"B 
م داده اسL)ا �دت /وردن � �� BوF!  و KQـ8 و وeـ, �5 یBه

                                                           
ض و نف+اس را ن+دارد يک+ه حک+م ح+  یا نفاس را دارد و خ+ونيض يکه شرعاً حکم ح  یح خونيتوض. ١

 . شود  یمدر مسائل بعد ذکر 
 . باشد یمورد سّوم ھم بر حائض و ھم بر شوھرش حرام م. ٢
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 �j�ّ ا��� 
�( mزم /(�K "@)ز ��) ��
، �)�B ارد") .  
م: دوم�  <��هB�5 ی �� A@� ام�� 

 ا��م در و اس�  . $" ذ�5 �@
 ��ـ"ار �ـ� ه�>@" ،زن ���ا هj و اس
 ��ام �د� ���ا هj �5 	�ج در ن�5د ��ع: س,م

�@GM  ه� 8Mو $,د دا @�B jون�� ه� )� ��ـ"ار 5ـ� اسـ
 /ن mزم ط�ـا�G ���ـ� ،"یـ
�G�5 از �@GM ه� j8 هMد دا,*) .  


�( �37B زن ��s �5 هj یBروزه در �5دن ��ع .٤٩٣ �*(�)K �ً  Bو!�$  "یـ�
 "یـ� و @"�� M �B,ن روز ده از *B �5 ���Gز( TU ،س
ا ��ام ،ده" �7ار M ��s,د ���ا
�� e, �JB �5  ًذ�5 ��"ا �B  ،دهـ" 7ـ�ار ��sـ را Mـ,د *ـنیM,  !ـدت �$,د روزه

  . "ی(� �Bی(�د  او � روزه /ن در  ,ا(" B(� $,ه�ش
ل در M,د زن � ��د ا�� .٤٩٤ �*(�)� ��s  د�ه�ـر ،5@ـ"B �ی(@� 
 و اسـ

ر اس
 mزمDvG؛ 5@" اس�
 BوMدا�U رهDّ5 Aوا� )�
K "@<ه� Gا�� AJGـK� ط
�B "$ ،$ـ,د K� �jـ K7ـ�
 س� �� زن ��s �روزه  �"اد ا�� �A �5 �  [یا �� ،�

رهDّ5 در /ن 
�K7 اّول ��s، یr ل (gـ' ،/ن وسـ& در و دار سـّ�� �طـ^ ���
) ١٨( B$ـ�! ���ـل و اسـ
 سّ�� دار �ط^ ���ل >�رم rی ،/ن /�M در و ���ل
ً̂ �. اس
 (?,د  روز ی $A در $,ه�ش ا�� ،@"�� M ��s �B,ن روز $B �5 xز( �

 ُ(ـ� ،>�ـرم و سـ,م روز ی و $A در و ط^ (?,د L"ه�ه ،5@" ��ع او � دوم و اّول
ره !@ـ,ان �ـ� طـ^ �j(ـ و (?,د >�ر ،$*j و jL@U روز ی $A در و ط^ (?,د  Dّ5ـ
ره و �"ه"Dّ5 �� زن )�
K .  

ع �ل در ��د ا�� .٤٩٥ �*(�)�� D�"�� زن sp $ـ,د �"ا او از 	,راً  "ی� $"ه �
ه�ر (*,د �"ا ا�� و@� 
ط�ا�G و اس AJGK� 
ره اسDّ5 "ه"� .  

(�)*� ٤٩٦. Q�� د  از�sp زن � �5دن �Bی(�،  "ن��,سـ �(@" K@�B �ه ���ه �یس
(� (�,دن �^!�F و�B ه�>@" ،("ارد @<�5ره ]Bف از ی)  و x$,U �یز  از زن �زا(,   

سF�  . س
���وه ا 
 M ��s,ن از زن �5 /ن از ��" .٤٩٧ �*(�)UO "$ - "@<8 ه�KQ ـ" (�ـ�ده$� - 

5@" ��ع او �  ,ا(" �B $,ه�ش �ع �5 اس
 /ن mزم ط�ا�B Gو�� TU از ]GK$ ج�	 



 ١٦٣/  گانه  هاي سه خون 

"$8 ��ع ه�>@" �F7 8 ازKQ وه��� �B "$ط�ا�G و � AJGK� ن/ 
 از F7ـ8 5ـ� اس
8KQ  ًd,gM در �Bع�� $ّ"ت �5 ی�� �� 8 $F)"، ع از اّ�ـ و "یـ(� �M,ددار ��
ه�5"ام  ،8KQ،  �j�ّ ،,وe( ط�رت ("ا$G[ د��s8 �� �در ه@<م � �5 �<�ید  �5ره

Zو��D  اش "$� (
(@" - �� زن ��ام اس�  Tّ�  &ّM �7/ن -   8KQ "@�)، ا���زن �^ل  
�)B د و,$ 5رهBم � ی
�اّ� ���,م ( ،s ��ام اس
��5 در ه@<K )"ـ*) 
�S5ـ�) ه 

sp �� د� ��ام �,دن /ن� �� م �ی8 ط�رت ("ا$G[ زن در ا�ه�"$� s -  '8  ,7ـ��
"LK� در - Gا� ��@��F) Aط وا�م $,دیL)8 اKQ 8 ازF7 " .  
(�)*� ٤٩٨. زه�)Bل در زن �5 ی� ��s ا(ـ"ه,?) ـ  -  (ـ"ارد h7ـ Gّ�B ز (�ـ

$" $"ه وا�A [�ّ �� و7
 در B$�! (�ر �� �5 �(�ز و تی/�  - �ه �ه روزه Bو� 
نhل در �5 را ر�� ��s �G	�>)،  "ی�h7  ،mزم ط�ـا�G �@ـ�� [�ه�y@ـ و "ی(�

ل در و $"ه وا�A ��ّ�[ و7
 در (�ر �� �5 را یBه روزه� ��s �G	�>)،  "ی�h7 
  . "ی(�

 �ـsp زن از - �KـAJG >� و وا�A >� - روزه و (�ز �5 ه�ن ط,ر .٤٩٩ �*(�)
Jd�a )�
K، ف�G!و ا  ّG� ط,افB Gا� ��ط وا�ـA طـ,اف �KـFJGّ �ـ�@ـB  از او jهـ
Jd��) aB "$� .  

ز [�� در زن ا��  .٥٠٠ �*(�)�)، sp ��sـ ط وا�A ا����@�� ا�G�B Gّ  - $,د �
$ـ" $ـ,د B(�ـز  �ـم �ـ /ن � B �5س^� ��ف [ی/�M  از 8F7 و /�M سL"ه از ��"� - 

ط8 (�زش� 
  . اس
ز [�� در زن ا�� .٥٠١ �*(�)�) $r "@5 �5 sp d�aـJ (�ـزش ،(ـ� یـ $ـ"ه �ـ


ء $�x �� و اس@G!ا �)B "@5 � �ـsp (�ـز [��ـ در 5ـ� ���Dـ" (�ز از ��" ا�� Bو
ط8 اس
 و ��j /ن �(@" وM �5، G7,ا("ه �(�ز ،$"ه�B � �5 در 
ز ���Dـ"�اس�) ] 


sp $"ه اس� .  
 M ��s,ن از زن �5 /ن از ��" .٥٠٢ �*(�)UO "$، Aوا�ـ 
 ا�ـ,ر و (�ـز ��ـ�ا اسـ

ی e,و  � "ی� �5 �<�ید  8KQ ی  �j�ّ ��  KQـ8 ��ـ8 /ن 
�5�D و 8KQ "@5 ،$,د /ورده �

�@� 
 /ورده   وK5B � 8KQ �5�G7 و اسL� sB م ("ادهL)ا ,e83 وF�، ) زمm� 
Kـ
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5ره ���اBی $"ی�5 �� ,eو � "، >� ,eه�>@" ،�د�و Gط�ـا� AJGـK� 
 از F7ـ8 5ـ� اسـ
8KQ ی  . �د��< و8KQ، ,e از 8F7 �5 اس
 ن/ ���G و �د��< هj وe, /ن از ��" 

5	 ،8KQ و وe, ���ا /ب ا�� .٥٠٣ �*(�)B "$F) ا ا("ازه �� و�ـ" $ �G,ا(ـ" 5ـ� �
8KQ "@5،  ��ـ�ا 	�& ا�� و "ی(� �j�ّ  ،وe, از �"ل �5 اس
 /ن ���G و 8KQ "@5 "ی�
,eو 	5B "$$" 8KQ ا("ازه �� و �F)، �G�� ن/ 
 �ـ"ل از "یـ� و �د�ـ�< وeـ, 5ـ� اس
8KQ،  �j�ّ  و 8KQ،  �j�ّ "@5 از �"ل "ی� ("ارد /ب ،ه /ن از rی ��ه ���ا ا�� و "ی(�
�G�� ن/ 
��( وe, از �"ل �5 اس  �j�ّ   . "ی(�

ل در زن دادن ط^ق .٥٠٤ �*(�)� ��s � e, �JB م در 5ـ� ذ5ـ� طـ^ق ا��ـ
�B ط8 $,د� 5U و ا�� زن در 
�� �[ دو M,ن �5 ��@�� Bاس�K� ذ5ـ� ) ٤٨٤( /ن در

[ mزم اسـ
 یـ�@ـ�� ا ،[ ط^ق �8ّJ ا$ـ�ل اسـ
یa �,دن ا�Jd ،ط^ق داده $,د ،$"
Gط $,د �� ا�ا� M,ن از زن �5 /ن از ��" اّ�؛ �v ط^ق دو�ره ا��اء $,د�,ه �d �5$ [ی

��s  ً
ّ

^5 UO "$، 8 >@" ه�KQ ده��) "$ M,ا(ـ"ن در و اسـ
 d�aـJ او طـ^ق ،�
7ّ
 >� و داjp >� - ازدواج !�",� - UO از �,دن ��s ط�$ )�
K .  

 اّ �ـم �ـ,رد >@(yـ� ،ام $ـ"ه UOـ ��sـ از ی �jhp "ی�<,  زن ا�� .٥٠٥ �*(�)
"$F)،  ا$ـ�ل �8ّJ  او ��ف F7,ل ،�$" اّ �م �,رد ا�� Bو�؛ �5د F7,ل را او ��ف "ی�

ط $,د�[ �,رد ا�Gیاس
 و mزم اس
 در ا .  

  ح�wt �%�ا ���ز و@� >I %�دن اح��م

 �ـsp ،@ـ"ازد�� �� ـ�M را (�ز ا�� �5 �"ا(" و �ارس"	 (�ز و7
 ه��ه .٥٠٦ �*(�)
�B د,$، �� ،اس
 [�ه�y@ و �?,ا(" (�ز 	,راً  "ی�@� Gط�ا� 5ـ� دهـ" ا��Gـل ا�� ،mزم 

�y)sp ،@"ازد�� �� �M را (�ز >@� �B د,$ .  
ز �sp $ـ,د و  ـ /ن و7ـ
 (�ـز را (?,ا(ـ"ه �در � ،ا�� زن .٥٠٧ �*(�)�) 
[ و7

"$ 5@" �5 از اّول و7
 �� ا(ـ"ازه وeـ, �ـ�	m]Gزم  Bدر d,ر  ،�h7 ز را اس
 /ن (�
)�G$ا") ,e8 وF7 8) ا�� ازKQ مL)و ا )Zا�� و� �D �ـKQ مL)اش اB ا(ـ"ن ) �ـ,ده,M و
ت اDG5ـء $ـ,دیFم وا�L)ا �� ز �5 در /ن  @��) r،  و /ن را (?,ا(ـ"ه �Gدا$ـ 
	�dـ



 ١٦٥/  گانه  هاي سه خون 


sp $"ه اس� ، Gا� ��
�ه�>@" �@d�	 Aط وا�م ��"�ت د  ���ا L)ز یا<ـ� (�ـ
Q و OU سF�(@" 	�اهj �5دن ��FgQ �B �  و����F7 
�� ]، "$  . (F,ده �

اش  Dـ���ـ� وZا(  وeـ,یـو7
 �� ا(ـ"ازه KQـ8  ط وا�A ا���[ ط,ر �@�� ا��Gوه�
 8KQی ,eو  �,دهی )�G$("ا، � ز �  ی ,ا(B  �GKاّ��) r� ")ن �?,ا"$ sp8F7 j�ّ از �

�ی� ،/ن را (?,ا("ه �$" Bو�) h7 ز را  . "ی" /ن (�
 /ب 5ـ� /ن ��ـ8 ،�,ده �j�ّ  زن '� �� - و7
 �B از Q��5 - �<�یوا�� �� ��
 د 

sp $"ن از 8F7 را (�ز  ,ا(�B �GK و دا$�e �Gر xی��ا�،  (?,ا(ـ"ه و �?,ا(ـ" �j�ّ ـ �ـ
"$�،  ّG�B Gا� ��م ���ا و7
 dB �5,ر  ط وا�A در��@L)س ا (Fـ,ده 	�اهj &ی$�ا �ی

 "ی�h7� ز  . �?,ا(" را (�
یـ (�ز M,ا("ن 5@" و M,ا("ن  @" در زن اس
 ذ�5 نی$ G�^سـB ـی��  وhB یـ و 

�Dو س Q��Dو � س <�ً̂  ،�د�
 M,د را در (�u �<�و�e "ی� ،<�ید  ��ه   @ـ" 5ـ� Bز(ـ �ـ�
ده س?
 او ���ا (�ز M,ا("ن�� ه� ،�?,ا(" iیس�  را (�ز  ,ا(" B �5 �Bز( و اس
 	,ق ا

 . �د��ل M,دش را در (�u �< "ی� 5"ام

 M ��s,ن از ،(�ز و7
 /�M در زن ا�� .٥٠٨ �*(�)UO ـ8 ا("ازه �� و $,دKQ 
$" دا$�G و7
 -  /ن ر�5
 rی ه�>@" -  (�ز M,ا("ن و�،  ّG�B Gا� ��ط وا�ـA �ـ�@

ز ��8  �ی� $�ای	�اهj �5دن س ��5 و7
 ��ا Bدر d,ر �) &�� 
�� ] ��F7س ی�Fـ 
"$� �G$ا") OU،  "ی� (?,ا(" ا�� و �?,ا(" را (�ز و (�,ده 8KQ "ی�h7� را /ن �� 

�� ا��Gو ه� /ورد �@� j�� ]�G7در و Aط وا�B   �5 �� ا("ازه 8KQ و7
 ("ارد اّ�ـ
�B   م � ,ا(" ��  j�ّیG�K7 B ز ،در و7ـ
 �?,ا(ـ" -   r ر�5
 /ن رایه�>@"   -  از (�
)� �ر�� �B "$� .  

ن ذ�5 اس
 ا��ی$ �G$�� از >@ B 
$ـ" �j�ّ  زن '� �� <�ید  ��
 از ،و7�، 
$"  �eر xی��ا /ب �5 /ن ��8� �G$ا("�  ودا,G "@<ی ه�r 
 و7ـ
 در را (�ـز ر�5ـ

ط وا�ـA در dـ,ر �ـ�@ـ�� ا�G�B Gّ  -  �?,ا("B ـ�ا� 
� یاهj 5ـ�دن سـ	ـ�  �5ـ� و7ـ
ت و �"��"$� �G$د ("ا,�  - " یـj�ّ 5ـ�ده و (�ـز را �?,ا(ـ" و ا�ـ� (?,ا(ـ" ��"  ی�

h7� ورد/ L� ن را/ .  
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 M,ن از (�ز و7
 /�M در B �5ز( .٥٠٩ �*(�)UO 8 �?,اه" ا�� و $"هKQ "5@ـ 
G�K7B زش از و7
 در را (�ز  �م  ,ا(" �B "ی(� �j�ّ  ا�� $,د اّ� �B واi7 و7
 در (�

  . �?,ا(" و7
 در را (�ز  �م و "ی(� �j�ّ  "ی� ،�?,ا("
 M,ن از (�ز و7
 /�M در زن ا�� .٥١٠ �*(�)UO و $ـ,د Gـd�	B ـ�ا��ـ8 KQ یـ 

 �j�ّ ا("ن و,M یr 

�( وا�A او �� (�ز ،("ارد و7
 در (�ز ر�5K .  
 از ��" زن ا�� .٥١١ �*(�)UO از $"ن ��s $r "@5 ـ�ا 5ـ���ز  و7ـ
 (�ـ

 را (�ـزش "یـ� ،$ـ,د M,ا(ـ"ه و7ـ
 در /ن ر�5ـ
 rیـ @��یا �� ه�>@" ،(� ی دارد
  . �?,ا("

ز M,ا("ن ،زن ��DوZ �5 ��,ارد  �م در .٥١٢ �*(�)�) 
 @�ـ�یا ل�ـM �ـ� ا�ـ� اسـ

. /ورد �ـ �ـ� را (�ـز /ن �h7ـ "یـ� ،دا$�G و7
 ���D" ��" و (?,ا(" (�ز ،("ارد و7

@y,ارد در [�ه����5  Zو��D زن، ��@� Gط�ا� Aا("ن ،وا�,M ز�) 
ل�ـM �ـ� ا�� اس 
�� ،دا$�G و7
 ���D" ��" و ا("(?,  (�ز ،("ارد و7
 @��یا@� Gط�ا� Aزم ،وا�ـm 
 اسـ

h7� ز /ن� را (�L ورد/ .  

  �wtح �%�ا 7��وه�ت و �B7حّ=�ت

(�)*� ٥١٣. AJGK� 
(ـ� �(�زهـ و7ـ
 در �sp زن اس>L@U، ـ���ز هـ�  � (�ـ
 Aِوا� 
 M,ن از را M,د ،تی/ (�ز ��8 دار و7UO ل و F@Uـ� و "یـ(��Gـ,ض را دسـ! 

 F7�ـ� �ـ� رو ،(�ـز ��ـ در و "ی(� �j�ّ  ،�د��< وe,  ,ا(" B(� ا�� و �د��< وe, و 5@"
 ���G و $,د) دار سL"ه تی/ ��Q( �7/ن M,ا("ن ی d�,ات و د! و ذv*� �5,ل و @"��@*
ل [یا در �5 اس
 /ن� FK ت�J ب را ار���?G)5@" ا .  

 و 7ـ�/ن دا$ـG[ ه�ـ�اه و �$ـ" �یـ/ هDـ
 از �G�5 ه�>@" �7/ن M,ا("ن .٥١٤ �*(�)
 رس("ن�Bن از ی"� �� $ و �7/ن ���� ��] &M ب ��( و �7/ن �هhM ـ� �5دن�  �@ـ

)@� ]GK� (و "@)sp ���ا ،/ن �� �� �GD� ���B ء از� ا��ـ� رeـ,ان 	�� ��j!�ـ B �ـ
ط�ـا�G و اسـ
 ��ام �sp زن �� ،�7/ن وا�A سL"ه تی/ M,ا("ن Bو� اس
 ���وه 

AJGK� ن/ 
  . (?,ا(" هj را دار سL"ه س,ره ر>� تی/ �یس �5 اس
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  �wح در ع�دت ا@�Bم

7!"� �@juّ دوره �� .٥١٥ �*(�)B ن»!ـدت« ،ز(ـ
 K7ـj سـ� ،/ن $ـ,د و �Bـ �GDـ� ١


  : اس
دت. ١! G7د : �ی!"د  و ��و!B �5 jاز ه �u) ـ"ن$ sp �ـ"اد  (uـ� از هـj و و7
 �ـ

  . اس
 �@juّ ،/ن �روزه
دت. ٢! G7د : ��و!B �5   . اس
 uّ@�j  ،و7
 (�u از  @�
د : �ی!"د  !دت. ٣!B �5   . اس
 �@��s، juّ � �"اد روزه (�u از  @�

  ,ن 7حّ(R c*ن `ی�Rا و ;یع*د ع�دت ا��اع

  : اس
 (,ع دو �ی!"د  !دت .٥١٦ �*(�)
ر دو �5 اس
 Bز( �� ���,ط [ !دتیا: �7ّ)6 6ی��د ��دت. ١� ��s ه"$ 
 [یا و اس

  . هGK@" هj ��8  �"اد روزه (�u از ��s دو
 $ـ"ه ��sـ دیـز  د	�ـت �5 اس
 Bز( �� ���,ط [ !دتیا: '�69 6ی��د ��دت. ٢



 س� از �Bی ه ��s [یا و اس�  : ا(" �,ده دارا را �یز  �
'�ً̂  ،$,د r  "ّ� �� ّ�] ���) �G*Bی از @"�� ��s، ),MB �5 �B د	�� ه� در. ا �� ���Gـ* 
� (ju /ن ا!"اد Bو� @"�� M �)B,ن روز ه*
 ازSGB یـ رد ،("اردr ـ��	د 
 روز هDـ

ه"ه M,ن روز $x <�ید  د	�� در ،@"�� M �B,ن*� �B "@5 و...   
ً̂  Kـ
�( G�5ـ� [�ّ �� �ّ"  rی از @"�� ��s، ),MB �5 �B د	�� ه� در. ب  از G�5ـ� �ـ�

�@U ن روز,M �)B ��"@ .  
ً̂  اس
 j5 و دیز  �ّ"  دو [�� @"�� ��s، ),MB �5 �B د	�� ه� در. ج �� �G�5 ـ@� زاU 

 /ن ا!ـ"اد B$ـ,د و�ـ B(�ـ هـj روز ه*
 از *M ���G,ن �*ه"ه و @"�� B(� ,نM روز
ju) G�SB در �ّ"  دو [�� و ("ارد v ��� 
 در ،@"�� M �B,ن روز $x د	�� rی در ،اس

                                                           
ن+ده ذک+ر ياس+ت ک+ه در مس+ائل آ  یدر احک+ام، ک+ه ع+ادت ندارن+د  یع+ادت ب+ا زن+ان یفرق زنان دارا. ١

در ، اگر عادت داشته باشد، ا استحاضهيض است يح، داند  یده و نميکه خون د  یمثYً زن، شود  یم
 . گران متفاوت استيدارد که با د  یا ژهيام واز موارد احک  یبعض
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 <�ید  د	��Dن روز ه,M ه"ه*� �B "@5 ه و� 
  . @"�� M �B,ن روز ه*
s در �دو �ـ mزم اسـ
 ،�دی�  ّ�� d,رت Uـ�ی[ �5 !دت !"د یا ���ا .٥١٧ �*(�)

وK�  G�5ـ� از /ن از �ـیـ(gـ' روز  Bهـ �Gّـ r از /نی�,ده و ه�  � �"اد روزه� s
$"�<� �ید F) �G*، ا�� روز Uـ@� دوم �ه در و @"��M F,ن اّول �ه در روز B �@Uز( ا�� [ی�@
 �KJـ,ب  ّ�ـ� �یـ!"د  !ـدت dـ�A @ـ"��M Fـ,ن) روز سـ,م rیـ( S�ـ� ی (g' و

�)B ؛ $,د���ه� در ا�� � dـ�A @ـ"��M Fـ,ن) روز >�ـرم rیـ( ر�i و روز U@� دوم 
[ ��ـ"ار یـ�5 در !�ف �ـ(,ان �ـ و�ـ,د ا /ن �<� ،$,د KJ� �)B,ب  ّ�� �ی!"د  !دت

$ـ" 5ـj و Oا(ـ"  ،دهیز  ا�� [�ه�s .@y ��8 هj $��ده $,د��ز هj دو � ،�دیز �، 
  . ("ارد ا$�ل

 �ـر دو زن اسـ
 5Bـ	 ،�دی�  ّ�ـ� dـ,رت Uـ�ی�5 !دت !"د  [یا ���ا .٥١٨ �*(�)
��s F�5 از�� "@ �u) $"  �"اد روزه� jـ,رتیـ5ـ� در ا ،��8 هd ]، A� !ـدت dـ
�B دد�� �5	 "نیM,ن د  �ر دو (�g7 �ی!"د  !دت �2�ّJ $"ن در BوB )�
 mزم و Kـ


�� در �5 �ط,ر �� M,ن "نید  اس�K� )٥١٦ ("$ �5دیز  ،ذ 5ـ� �ا �,(ـ� �� $,د  ��ار 
g7ـ� �یـ!"د  !دت �دارا زن [یا d "@5 �5"ق �(,ان !�ف در) 
 5ـ� [یـا ��ـ8 ،اسـ

  . ��دد  ��ار ،�ر) ٦ ی ٥( ،�5 ذ�5 $" �ط,ر �� M,ن "نید 

  ;�و@� ع�دت 7حّ(R c*ن `ی�Rا

s در !ـ�ف �" و7ـ
 دو �ـیـ� ،�دی� d,رت Uـ���5 !دت وG7 /ن ���ا .٥١٩ �*(�)
 اول �ـه در ،"هیـد  ��sـ Mـ,ن �ه دو در B �5ز( [ی�@��ا ،�(,ان ��8 هKJ� j,ب $,د

�@U ه در و روزی روز >�رم rی ی س,م rی ا("ازه �� دوم � �G�5، � ی زود Mـ,ن � �ید  
ز s او��Q/ ه"$ 
وت ��"ار [یا �5 �ا �,(� �� - اسD  ان !�ف در,) اس
 ���,ل �

وت ��"ار [یا -D  ر�e� G7دت و و�,د /ن �2�ّJ ��("ارد و !� �B د,$ .  
دت �2�ّJ $"ن در ،»�ه« از �@u,ر .٥٢٠ �*(�)! G7ه ،��و� K�$B ی ��7� )�
 Kـ

دت �2�ّJ $"ن در [ی�@��ا. اس
 روز Bس ،�@u,ر ����! G7ی!"د  >� ،��و� jـ" ه$یـ � 
"$F)، 	5B 
ز و @"��M ��s F,ن �ه دو در زن اسQ/ ه"ه �ـه در ��sـ Mـ,ن �*
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ز از روز Bس ��$
 از TU دومQ/ ه"ه (ـ"ارد 	�ق و �$" اول �ه در M ��s,ن �*
2 �ه دو [یا در زن "نید  M,ن میا �5�3� ه از B@�ّ �� روز �� K�$B ییـ �$ـ" ���7  

"$F) ز( [�>@ وB  M 5,ن �*ه"ه �ر دو ���Dـ�GB "دارا ،5ـ� ذ5ـ� $ـ�دت  ��ـوG7 !ـ
  . $" M,اه"

$ـ" روز Bسـ �ـ� rیـ(�د  M ��s,ن �*ه"ه �ه ز�ن Bز( در ا�� .٥٢١ �*(�)�، 
 ً̂  در ،اسـ
 ���ـ,ل �ـ(,ان !�ف در M �B ��"@، �5,ن روز ٣١ ی روز ٢٩ ی روز ٢٨ ه� ��

ل [یا� jه دت ،$"ه ذ�5 
�M �� 5�D,ن "نید  �ر دو �! G72�ّ ��وJ� ـ�B  8ـ,د ��ـ$
ز � ،�5 در �ه اول /نQ/ز �ـ�s دّوم او روز ه*ـjG �ـه �s او روز دهj /ن �ه و /Qـ


دت $"ه و � �رادا ،از �ه دوم B[ ز(��5 >@ ،دّوم �,ده اس!B  "�� �� ه سّ,م ,ا(" از �
دت  *�! 2�3�� ��ـ"ار �� او "نید  M,ن میا B �5ز( �,رد در اّ� ١."ی8 $"ه !�8 (�

8�7 ��ّ,  �G�5 ی !�ف در M,ن �*ه"ه (,ع [یا �5 �ا �,(� �� اس
 روز Bس از د �یز  

�( ���,ل ،�(,انK، 8�� ی روز ١٥ ه� @��یاr ریـ >�ـ8 هـ� ی @"�� M ��s �B,ن ،� 
هL@U ی روزr ر�، sp� �B رت [یا در ،$,د,d  ذ5ـ� 
�ـ5�D �ـ� M,ن "نید  �ر دو �
�A ،$"هd دت! G7و�� �)B زم $,د وm 

�ـ��Dـ� /ن M 5ـ,ن "نیـد  اسـ، dـ�� �ـ	 
) ،/ن روزهـ 5ـ� 5@ـ" d"ق �(,ان !�ف در �5 �ا �,(� �� $,د  ��ار ر��B �� ّ�]، Kز�

دت �نز! 
  . �د�� Bدر (M � �u,د !دت را ه�ن �ل [یا در �5 اوس
(�)*� ٥٢٢. / 8pK� ه ذ�5 �یدر"@B h�� د �5 در,$B از �,ارد �5 زن دارا�دت  !

)�
K، � ا���F� ن,M از ده روز x�"@،  ر,d درB h�� �5 درB ن,M (� ،از روزه*)  �ه
��s - ���K� ـ - ذ5ـ� $ـ") ٤٦٧( �5 درh�� ـ" و در$� �Gرا دا$ـB  از �Gا$ـ") روزهـ

"$�، (� ،M �5,ن یB" روزهی�*) [ یـا�ـ� ا �ـل. s �7ار دهـ"�� ،دs را دار �� �ه

 در دو�ه �  �"اد روزه� ��ار$,د ��8 /ن �5 در دو�ـه U*ـ
 سـ�هj از  ��ّ�[ ��

�)*) jL@U  دوازده��jه�  اول    j*$ و از s، �)*)  �$ـ"ه� �Gرا دا$ـ �eJGاس، 

                                                           
 ین زنيچن. ض او آغاز شده استيآبان ماه ح ٨مھر ماه و در ماه دّوم  ١٠مثل آن که در ماه اّول . ١

ب+ه   یروز آغ+از ع+ادت و، آذر م+اه ٦ن ي+بن+ابر ا، کبار استيروز  ٢٨عادتش ھر ، ن به بعدياز ا 
  . ديآ  یحساب م
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دت ( �$,د ���� دارا KJ� �B,ب (�ی� و !"د �!دت وG7 �[ زن دارایا!�
K یا در و] 
ً  ه@<م��3� j�� در او � ��] ت �� ر�,ع ��xh �روزهDd �B "ـ$در  [ی�@ـ��ا. �

ه اول از ��ل [یا�   jL@ـU هت �دارا Mـ,ن 5ـ� �ـDـd ـ��s ـ را �ـ,ده��s 7ـ�ار 
�B "ده .  

  ع�دت ر�Q Q�K% از ������

دت ��s و7
 در >� - دارد !دت ��s در B �5ز( .٥٢٣ �*(�)! �Gـ" دا$ـ$� 
یـ ،��sـ !ـ"د در >� jدر هـ 
 ا�ـ� دو �� Fـ� U*ـ
 سـ�هjِ  - /ن !ـ"د در هـj و و7ـ

 � ،@" و /ن دو �ر��F� s<��ید � '�?��s [ یـدر ا ،<� �$ـ@"ی�ـ"یو ��F7B  8� �ه
 ��sـ دو [یـا از /�"ه "یU" "ِ ی�" !دِت  �� 8ی[ ر	�G و  F"�از � [ زنی!دت ا ،d,رت

�B ؛ $,د ً̂ دت ،�ه ه� در B �5ز( ��! G7و �ی!"د  و ��و�اول از    jL@U 
 �ـه هـ� اس
ه دو� 
*U س� jاز ه jده   jه"Dن ه,M F��"@ دت �ـ� و Mـ,رده هـj �ـ� �و F7B�ـ !

دت! 
Dاز روزه ه jده   jه"Dه ه� در ه� "F 8ی �B د,$ .  
(�)*� ٥٢٤. �' r ��sی �*ه"ه �ً̂  رود B(�ـ [��ـ از زن B$ـ�! !دت ،�?  �ـ�

 اول از �و !دت ،�ه ه� در B �5ز(  jGDه ه� 
دت M^ف �� �ر rی �ه ه� اس! 
 دهj از M,د  jده�)U ن,M F��"@، x د! �� jه �)B رد,M ن و@yاول از ه�   jGDدر ه 

  . �,د M,اه" �ه ه�
دت F7�ـ���F� s دو �ر زن �ه ه� .٥٢٥ �*(�)! �' اسـ
 و�ـ�@" �5 � xB �?ـ

 �/ن دو � M,د� jه sوت �ـی�"یDG� �>B "ـ$ ،زن و ر	Gـ� [��ـ از F7�x�ـ !ـدت ،�
���3h� �� بK� �B /ی"  ً̂  اسـ
 �ـه هDـjG  ـ اول از �و !دت �ه ه� در B �5ز( ��

ه دو ا��� 
*U س� jط,ر �� ه '�G?� ف^M�� دت از اول �ـه ،@ـ"��M Fـ,ن Mـ,د !ـ
jده   jده�)U ه و ��jGK از دوم �  ��
K و j*$، ل [یا در [��ـ از اش F7B�ـ !دت �
�G	و ر   . "ی(� !����3h� 8 زن ا��م �� "ی�
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  ح�wt ز��ن ا@�Bم

x$ sp ز(ن .٥٢٦ �*(�)� jK7 ")ا :  
دت �دارا :اّول! G7دارا :مدّو  �ی!"د  و ��و�دت ! G7دارا :م�ّ�  ��و�دت   �ی!"د  !

دت � �[ س� jK7 دارایا!B ـ@" 5ـ� ><ـ$�>),B ّ�ـ2 $ـ"ن اJدت[ !یـ�هـ در  
8F7 8p ذ�5 $"K� .  

��رم�: ���3h� :ز( /ن وB 
 "ا�ـ��B Uّ�@ـ !ـدت Bو�ـ "هیـد  Mـ,ن �ه >@" �5 اس
ی (��ده x د! �� jرده ه,M دت و  . اس
 (��ده "ا�U �ا  زه !

�� !: �p"GF� :ز( /ن وB 
  . اوس
 "ِن ید  M,ن اّول د	�� �5 اس
�  . اس
 �5ده ا�,ش	�  را M,د !دت �5 اس
 Bز( /ن و: ��(س :&%

 در 5ـ� دار(ـ" Bا��ـ� ،[ $jK7 xیا 5"ام ه� GK@" و�!دت ( �[ س� دس�G دارایا
8pK� e,  �� "���� �GMدا�U ن/ aB د,$ .  

  ;ی; و ع*د�و@� ع�دت �دارا

(�)*� ٥٢٧. )دت B �5ز(! G7دو ،دار(" �ی!"د  و ��و �Gا(" دس :  
ه دو B �5ز(: اّول� 
*U س� jدر ه 
 هـj ��ـّ�[ و7
 در و @"��M ��s F,ن ��ّ�[ و7

UO د,$،  ً̂ ه دو ��� 
*U س� jه اّول روز از ه هjGD روز و @"��M F,ن �UO ـ,د$ 
دت �5! ��s ه اّول از زن [یا�   jGDه 
  . اس

ه دو B �5ز(: دوم� 
*U س� jدر ه 
 سـ� 5ـ� /ن از ��ـ" و @"��M ��s F,ن ��ّ�[ و7
ی روز ���G* ن,M  ی "یدr ی روز ���G* UO ره و $,دم و @"��M F,ن دو��   یBروزه
 "هید  M,ن �5�  وس& در �5 یBروزهUO روز ده از �,ده ���G* د,*) @yه�ـ� [�ه� 

 وس& در �5 یBروزه و "هید  M,ن �5 یBروزهUO ه دو ه� در �,ده ا("ازه rی �� �
"$دت �دارا ،Bز( [�>@ ،�! G7ی!"د  و ��و� �B "$ یBروزهـ ا(ـ"ازه �ـ� او !دت و �

 وس& در �5 یBروزه ����e �� (� "هید  M,ن �5 اسUO ده,� 
ً̂  ،اس  در ا�ـ� ��


 س�هj از �ه دو*U ه اّول روز�  روز س� و @"��M F,ن س,م  UO ره و $,د س� دو�
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 در 5ـ� UBـ5 روز سـ� در $,د و �U �Bا5@"ه روزِ  $x زن [یا !دت ،@"��M F,ن روز
5 را /ن �5 اس
 وس&UB ��] ن دو,M �B "@�)، ��@� Gط�ـا�5رهـ ،mزم B5ـ� �ـ� ی 


5ره �5ده و O �  را �sp ��ام اسBی Q �� �5�
 ا(Lـم را � �sp وا�A اسـ
 زن [یـا ،�$ـ" G�5ـ� ی *���G "هید  M,ن دوم �ه در �5 یBروزه ��"ار ا�� اّ� و ده"
دت �دارا! G7و�� 
  . �ی!"د  (� اس

دت B �5ز( .٥٢٨ �*(�)! G7ـ�[  در ا�� ،دارد �ی!"د  و ��و� ز یـQ/
یـ !ـدت و7ـ 
ی روز دو ی rی ��x ن زود � ،/ن از,M F��"@ ط,ر�ن !�ف در �5  !ـد x @ـ"ی�<,  ز(

ده ��,G	ن /ن -  ا��>� ،ا,M، �)*) $" ("ا$�G را ��s �ه�  ً̂ $ـ" ر(P زرد M,ن ���  - 
sp زن ���ا B �5ا��� �� "ی�� �GD� "$ 8�! "@5 ـ� وy) ��sـ ���Dـ" اً ��ـ" >@

 روز س� از 8F7 �5 [یا ��F) 8,دهUO د,$، دت "ی�F! ورده�ـ( �ـ �ـ� �5 را یBه  h7ـ
 5ـ� @ـ"��M Fـ,ن !د x از زود � 7"ر /ن �5 [یا ��d، 8,رت دو [یا ��Q در اّ� و "ی(�

ده ��, !د x @"ی(<, G	ا ���در @"ی�<,  � Q�� 
 از ��ـ" /(�ـ� یـ و "هید  M,ن M,د و7

میا ��$ x د ،)!ـدت �م $"ن و7
  از ��" �5B ز�ن $"ن �س}� � ه�>@"( !

(� �دارا M,ن /ن >@(M F��"@، �y,ن*)  - ذ5ـ� $ـ") ٤٦٧( 5ـ� در �Kـ��� - ��s �ه
"$�، �� �sp �ه زن ���ا B �5ا��� �GD� "$ 8�!  ."ی(�

(� �دارا ا�� [�ه�y@ و*) $" ��s �هF) � ادا�� روز �س M,ن /ن �5 �"ا(" زن Bو
Uا�" �B "@5 ادا�� روز س� �5 ("ا(" ا�� و Uا�" �B "@5 ی �)، Gط�ا� Aن وا�/ 
 5ـ� اسـ

jه 5رهB�5 ی �� �eJGK� Aوا� 
م را اسL)و ده" ا jه 5رهـBـ� 5ـ� ی� sp �ـ
  . "ی(� O �  را ،اس
 ��ام

دت B �5ز( .٥٢٩ �*(�)! G7دارد �ی!"د  و ��و :  
'�  ؛ @"��M F,ن ،!دت از ��" و !دت از 8F7 روز >@" و !دت �روزه ه�� ا��. ا

دت را � >@" روز 8F7 از !دت ��5 ه�� روزه [ی ای. ب!، F� ن,M�"@ ؛  
  ؛ @"�!دت را �� >@" روز ��" از !دت M,ن �F ��5 ه�� روزه [ی ای. ج

هـj از ده روز  �"ه رویـ5ـ� د  یBهـ M,ن ،)ج ،ب ،ا�ـ'( r از سـ� �ـ,ردیو در ه� 
) ٤٦٧( 5ـ� در �Kـ��� - ��s �ه s اس
 ه�>@" /ن M,ن (*(��ه�� �: *�G (*,د��
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$"  را ("ا$�G - ذ�5 $"� .  
 B	�M &ـ,( ،*�G $,د�"ه از ده روز �ی�5 د  یBه M,ن) r از س� �,ردیدر ه� ( و ا��

 s را ("ا$ـ���Gـ �ه ه�>@ـ" /ن Mـ,ن (*ـ(� ،s اس
�"ه �ی!دت د  ��5 در روزه
 ),M و "$�B  8F7 �5ی"�� eـ� �ـیـ F7ـ8 و ��ـ" !ـدت د یـ JGه اس"B "ـ$ه�>@ـ" ؛ �

�)*) $" و ه�>@ـ" �� �ه� �G$را دا sیـ rیـ$ـ" و �� x د" یـ دو روز F7ـ8 از !ـ
دتF! �ـ 8F7 و ��" !ـدت �Lـ (ی ��" ی8F7  ��5 در روزه یBه�) . "یـورده را h7ـ

 ّG�B دت و M,( �ا�� M,ِن روزه!B ه"ه �ـ روز دهj �*ـ  �5B "5@ـ، �) �ه �ـ (*ـ
$" و ����� s��)*) � � $" �ه� �eJGاس،  M,ن روزه�@  jزهs و �� ،!دت ��
���� �eJGاس �B "$� .  
 �ی�ده روز �!دت را � س �ا�� ه�� روزه. د���GـK� دت �ـ� طـ,رMـ,ن  ،*�G ��" از !

F��"@، s�� �e اس
 و���!دت � �M,ن روزهJGاس �B �) و "$�B  "�� ن,M ")ا, 
5U 87از �"اB )ب 5@"�را �) ده روزK� s .  

دت ا��.    ه! G7دّو� (,ع از او �ی!"د  و ��وB 
ً̂  ��$ـ
) ٥٢٧( �Kـ��� در 5ـ� اس  �ـ�
دت! !�$B یا �� او] �),� 
رم روز س}M �B ��"@ T,ن �ه اول روز س� �5 اس�< 

  j*$ �� روز س� �ّ"ت UO 
 هjGD ��" و اس  j�)  ,Mن �B ��"@ ـ�y) rیـ در >@
ه� ���G* روز ده از GK� �ّ� ن,M F��"@  ً̂ ه اول از ���   jده�)U ن,M F��"@، ن,M  �هـ
 هjGD و �ه س,م   اول  j�) ه�@ـ��  هDـjG  ـ >�ـرم �روزهـ در و اسـ
 ��sـ �
Gا��5ره Aط وا�Bی �5 �� �sp ��ام اسـ
 را  ـ�O 5ـ�ده و 5رهـB5ـ� �ـ�  ی

 �eJGK�� مL)را ا 
eـ� �ـه �دهUjـ(  ـ دهـj �ه M,ن و ده" Bوا�A اسJGاس 

  . اس

دت B �5ز( .٥٣٠ �*(�)! G7دارد �ی!"د  و ��و :  
'� هـj �رو و @"��M F,ن !دت از 8F7 روز >@" � را !دت �روزه از ���"ار ا��. ا
 در 5ـ� یBروزهـ ،$ـ,د *���G روز ده از ا�� و اس
 ��s ه�� ،(*,د *���G روز ده از

 - $ـ,د او !ـدت �ـ"ار� �ـ� هـj �رو 5ـ� - /ن از F7ـ8 روز >@" � "هید  M,ن !دت
��s و �e را) ا�G"اء( اّول �روزهJGده" �7ار اس .  
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 از هj �رو و @"��M F,ن !دت از ��" روز >@" � را !دت �روزه از ���"ار ا��. ب
 !ـدت رد 5ـ� یBروزهـ "یـ� $ـ,د *���G ا�� و اس
 ��s ه�� ،(*,د *���G روز ده

 را ���� و ��s ،$,د او !دت ��"ار �� هj �رو �5 ،/ن از ��" روز >@" � "هید  M,ن
�eJGده" �7ار اس .  
دت B �5ز( .٥٣١ �*(�)! G7ی روز س� /(�� از ��" ا�� دارد �ی!"د  و ��و ���G* ن,M 

 "ید UO ره و $,د ه�ـ� و �$ـ" روز ده از G�5ـ� Mـ,ن دو [��ـ 	d�� و @"��M F,ن دو�
 "هید  M,ن �5 یBروزه�  وس& در �5 یBروزهUO روز ده از �ـ,ده ���Gـ" *ـ$ هـ� و �

 �� دوم و اول ط�ف M,ن دو از rی�@ Bروز ده از ی ��"$F) �G*، "@< رت,d دارد :  
م /(��. ١�  ),MB �5 ��	ی "هید  اّول د Mـ,ن و �$ـ" !دت �روزه در /ن از ���"ار 

 از ��" �5 دومUO ن"$ �B ��"@ روز  دردت �ه! "$F)، رت [یا در,d  ه�ـ� "یـ�
�e را دوم M,ن و ��s را اّول M,نJGن /(�� �<� ده" �7ار اس,M دوم، �) �ه (*ـ

��s را �G$دا "$ اّول Mـ,ن ���eـ� � �5 دوم M,ن از d، G�K7B,رت [یا در �5 �
5 وUB ��] eـ� ،��ـ�� و اسـ
 ��sـ ،$ـ,د �G*B (��� روز ده از هj �رو ،/(�JGاس 
�B "$� .  

 jL@U از Bز( !دت ا��: اول ):�ل  j�) �� ت"� �@U ر  در ،�,ده روز,dB �5 یr 
 jL@U از �ه  j�) ن,M  روز و "هید jده UO یـ روز از و $,دjزده �دهj  ـ) Mـ,ن $ـ

F��"@ ن و,M دوم ط�ف �)*)  در (�ـj  ـ Uـ@jL �5 یBه M,ن ،�$" ("ا$�G را ��s �ه
زدهjیـ از 5ـ� یBه M,ن و اس
 ��s "هید  !دت میا �دهj  ـ)eـ�اسJG "هیـد  $ـ 
�B "$ دهj روز و �UO �B "$� .  

 jL@U از Bز( !دت ا��: دوم ):�ل  j�) �� ت"ّ� �@U ر  در ،�,ده روز,dB �5 یr 
 jL@U از �ه  j�) ن,M  روز و "هید jده UO یـ روز از و $,دjزده �دهj  ـ) Mـ,ن $ـ

F��"@ ن و,M دوم ط�ف �)*)  ـ Uـ@jL از �5 یBه M,ن ،�$" دارا را ��s �ه jدر (�ـ 
زدهjی از �5 یBه M,ن [�ه�y@ و "هید  !دت میا   jرده و اسـ
 ��sـ "هیـد  >�ـ

�دهj در �5 یBه M,ن)U و jده�)�e ،"هید  $JGاس �B "$5 در و �UB &را /ن 5ـ� وس 
5UB ن��,M دو ] �B "@�)، Gا� ��5ر ��@ Aط وا��5 �ـ� �ـsp �ـ�ام اسـ
 را  یBه
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م ده"��� Q �5 یO� B �5ده و 5رهL)را ا 
sp وا�A اس� � .  
دت �روزه در اّول M,ن /(��. ٢! "$F) م و �روزه در /ن از ���"ار ی دوم M,ن  �

دت! "$� �5 �e را اّول M,ن و ��s را دوم M,ن ه�� "ی�JGده" �7ار اس .  
زدهjی از Bز( !دت ا��: ):�ل   jده�)U ه 5ـ� dB,ر  در �,ده روز U@� �ّ"ت �� �

 jL@U از �ه rی  j�) ن,M  روز و "هید jده، زدهjیـ روز از و $ـ,د UOـ �دهj  ـ) Uـ
زدهjیـ از 5ـ� یBه M,ن ،@"��M F,ن �دهj  ـ) و اسـ
 ��sـ ،"هیـد  !ـدت میـا در Uـ
 jL@U از /ن از 8F7 �5 یBه M,ن  j�)  هید"، �eJGـ اس�B "ـ$ UOـ هـj دهـj روز و �

  . اس

دت �روزه در M,ن دو ه� /(��. ٣! "$F)، رت [یا در,d، ی ا���B دارا� �)*)  �ه
��"$� s <�ید  و�دارا � �)*) $ـ" ��sـ �هF)، ),ـMB ت 5ـ�Dـd ـ��s را 


ت �5 را MB,( و ده" �7ار ��s داراسDd ��s ارد")، �eJGده" �7ار اس،  اّ�ـ
(� ،,نM دو ه� ا��*) s �� �ه r از دو M,ن (*(�ی ��ه ی داراس
 را ��s �ه

"$� �G$را ("ا، �e را دوم ط�ف M,ِن  و ��s را اول ط�ف M,ِن  "ی�JGده" �7ار اس 
ط�ا�G ه�>@" AJGK� 
 dBـ,ر  در d,gMـً  ،5@ـ" ط�ا�M G,ن دو ه� در �5 اس

(� M,ن دو ه� �5*) $" ("ا$�G را ��s �ه� .  
 اول از Bز( !دت ��ا: ):�ل  jL@U ه rیـ 5ـ� dB,ر  در ،�,ده روز U@� �ّ"ت �� �

 روز دو و "هید  M,ن زدهjی   هjGD روز از و @"�(M F,ن !دت �روزه در �هUO د,$ 
ردهj روز از و�<   jه"Lن ه,M F��"@ ـ,ِن  وM ت ،اول طـ�فDـd ـ��s را �Gا$ـ") 

"$ت ،دوم ط�ف M,ن و �Dd ��s دارا را �"$  ـ >�ـردهj روز از 5ـ� یBهـ M,ن ،
jه"Lـ ،"هید  ه��s ا
eـ� "هیـد  زدهjیـ  ـ هDـjG روز از 5ـ� یBهـ M,ن و سـJGاس 

�B "$�ده�jس و دوازدهj �روزه و � UO 
در �Kـ���  ،<� �Kـ���ید  �ه d,رت و اس
  . $,د ��B" ذ�5 �
دت B �5ز( .٥٣٢ �*(�)! G7یـ روز سـ� 5ـ� /ن از ��ـ" ا�� دارد �ی!"د  و ��و �G*ـ�� 

 "ید  M,نUO ره و $,د و �$ـ" روز ده از G�5ـ� Mـ,ن دو [��ـ 	d�� و @"��M F,ن دو�
 "هید  M,ن �5 یBروزه ه���  وس& در �5 یBروزهUO روز ده از �,ده ���Gـ" *ـ$ و �
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 �� دوم و اول ط�ف M,ن دو از rی ه��@ Bروز ده از ی ��"$F) �G* )ـ,رتd ادا��  �ه
8F7 ���K�:(   

دت �روزه در دوم و اّول M,ن از �"ار�� ا��. ١! "$ �روزهـ در B �5اّو� M,ن و �
$" �G�5 روز س� از �,ده !دتF) و � 5UB &"ار و وس���ن از ,M ن �5 دوم/ jهـ 

$ـ" *���G روز ده از �,ده !دت �روزه درF)، ـ,رت [یـا درd دو هـ� از ��ـ"ار /ن 
ط�ـا�G و اس
 ��s ،�,ده !دت میّ ا در M �5,ن Aن وا�ـ/ 
 UBـ5 در 5ـ� اسـ
5 را /ن �5 وس&UB ��] ن دو,M �B "@�) 5رهB�5 ی �� Q�� sp� Aوا� 
 را اس
مL)و ده" ا 5رهBی 
 دوم Mـ,ن از ���ـ"ار و O "@5 �  را �5 �� �sp ��ام اس

�e ،�,ده !دت �روزه از ��" �5JGاس 
 از F7ـ8 5ـ� اّول M,ن از ���"ار اّ� و اس
(�y �,ده ت!د �روزه@<  ًs را ���ـj �ـ ،ا	Gـده ��ـ, !ـد x 5ـ� @"ی�<,  !�	

 در 5ـ� دوم Mـ,ن از h��Bـ 5ـ� $,د /ن �!� /ن دادن �7ار ��s �5 /ن �<� ،دارد
رج ��s روز ده از /ن  �م ی �,ده !دت �روزهM رت [یا در �5 $,د,d،  j��

�e را داردJGل س� �,رد [یا در. اس  : $,د �B ذ�5 ��
ه س,م از زن !دت ا��: ولا ):�ل�   jت �� ده"ّ� 
 5ـ� dB,ر  در �,ده روز ه*

 اّول از �ه rی  j*$ ن,M F��"@، ط,ر�ن !�ف در �5 ده ��, !د x @"ی�<,  ز(G	و ا 
 روز دوUO از ��" و $,د j�)   jده�)U ن,M F��"@، ن,M  اّول از �5 یBه  jدر و $*ـ 

j�) و jهید  ده" ��s 
زدهjیـ از 5ـ� یBهـ M,ن و اسـ �دهj  ـ)eـ� "هیـد  UـJGاس 
�B "$5 در و �UB &5 را /ن �5 وسUB ـ,ن دو [��ـM ـ�B Gا� ��ط وا�ـ�Aـ(�@ـ" �@ـ 

5رهBی �5 �� �sp ��ام اس
 را  �O �5ده و 5رهBی Q�� �5� � 
sp وا�A اس�
م �L)را اB "ده .  
 دهj از زن !دت ا��: دوم ):�ل  jه"Lه ه 5ـ� Bر d,  در ،�,ده روز (� �ّ"ت �� �

 هjGD از �ه rی  jردهد x @"ی�<,  ز(ن !�ف در �5 �ط,ر �� ،@"��M F,ن >�! ,�� 
دهG	روز دو و ا UO از ��" و $,د jه"Dه   ��jGK ن,M F��"@، ن,M   ـ (�ـj از 5ـ� یBه

jرده jه را ه*jG و هjGD روز  ,ان B(� و اس
 ��s ،"هید  هL"هj و هD"هj در و >�
��s ا� یز  داد �7ار �!� �B �5 $,د  از !ـدت میا در واi7 هL"هj و هD"هj �روزه
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رج ��s روز دهM دد�� .  
 دهj از زن !دت ا��: ��م ):�ل  jه (,زده dB �5,ر  در ،�,ده روز ده �ّ"ت �� �

 هjGD از �ه rی  jرده ��ـ, !ـد x @"ی�<,  ز(ن !�ف در �5 �ط,ر ،@"��M F,ن >�
دهG	روز دو و ا UO از ��" و $,د jه"Dه   ��jGK ن,M F��"@، ن,M   ـ دهـj از �5 یBه

jرده هD"هj از و >�  jهید  (,زده"، ��s 
 از ��ـ, � 5ـ� یBروزهـ  ـ,ان B(�ـ و اس
 هjGD �روزه �B@ی "هید  M,ن !دت  j�) را jه ��s ایز  داد �7ار� Aـ �,�ـ�B  ـ,د$

�5  هD"هj �روزه  jزده,) i7میا در وارج ��s روز ده از !دت M دد�� .  
دت �روزه در دوم و اّول M,ن از ���"ار /(��. ٢! "$� � اّول Mـ,ن از ��ـ"ار /ن Bو

  : d,رت [یا در ،�$" �G�5 روز س� از �,ده !دت �روزه در �5
'�دت میا در �5 اول M,ن. ا! i7ه وا"$ �� �e��� "ار���8 از F7 ن,M �5 رو� jه 

 ز(ـن !ـ�ف در 5ـ� dB,ر  در - س�M 2,ن ه�� "ی� ���� اس
 ��s ،,د$ روز س�
ده ��, !د x @"ی�<, G	را - ا ��s ا�� [یا /(�� $�ط �� ده" �7ار �! 5ـ� (*,د �
h��B ن از,M در �5 دوم ط�ف  ��sـ روز ده از ،/ن  �ـم یـ �ـ,ده !ـدت �روزه

رجM د,$ .  
دت میا در �5 دوم ط�ف M,ن از ���"ار [�ه�y@. ب! i7ـ ،$ـ"ه وا��s 
 �ـ� اسـ

5 و ه M,ن ��L,ع /(�� $�طUB ��] �)/، � �u�^� ��s ـ,ن دادن �7ارM طـ�ف 
 سـ� �B@ـی ��s ��"ار [ی�G�5  �5 اول ط�ف 8F7 از M,ن از ���"ار ����e �� اول
5�8 را روز �B "@5، د�� روز ده از,*) �G* ـ� ،/ن ���� وeJGاس 
 رو$ـ[ ��ـ�ا. اسـ

  : $,د �B ذ�5 ��ل س� ،��j $"ن
رم از زن !دت ا��: اول ):�ل�<   jت �� ده"ّ� 
 روز از ا5@ـ,ن و �ـ,ده روز هDـ

ه اول�  روز دو و "هید  M,ن >�رم  UO روز از و �,ده jGDه   jـ,ن دوازدهـM  هیـد"، 
 هjGD و >�رم   اول روز �ه M,ن "ی�  jرا ده ��s ن و ده" �7ار,M یـ روزjزده و 

�e هjدوازدJGا اس
5 در و سUB &وس ��@� Gط�ا� Aوا� 5رهـBـ� 5ـ� ی� sp �ـ
5ره و �5ده  �O را اس
 ��امB�5 ی �� Q�� sp� Aوا� 
م را اسL)ده"  ا .  

رم از زن !دت ا��: دوم ):�ل�<   jروز از ا5@ـ,ن و �ـ,ده روز (� �ّ"ت �� دوازده 
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ه اول�  روز دو و "هید  M,ن >�رم  UO ه روز از و ه�,دjGD �دهj  ـ) ،"هیـد  Mـ,ن Uـ
 و اول روز Mـ,ن و دهـ" �7ار ��s را زدهjی   هjGD و >�رم   دوم روز �ه M,ن "ی�

 دوازدهj �روزه  jده�)eـ� ،UـJGاس 
ط�ـا�G �@ـ�� وسـ& UBـ5 در و اسـ Aوا�ـ 
5رهB�5 ی �� sp5ره و �5ده  �O را اس
 ��ام �Bـ� �5 ی� Qـ�� sp وا�ـA �ـ

 را اسL)زن (�یا و ده"  ما ]B "ـ,ن  ,ا(ـM ـ را اول روز��s ـ� �ایـز  دهـ" 7ـ�ار!� 

�B �5 د,$ G�K7B ن از,M در �5 دوم ط�ف  ده از زدهjی روز �B@ی �,ده !دت �روزه
رج ��s روزِ M د,$ .  

 jL@U از زن !دت ا��: ��م ):�ل  jت �� دوازده"ّ� 
 از ا5@ـ,ن و �ـ,ده روز ه*ـ
ه اول روز�   jL@U  ,Mـ@� و "هید  نU روز  Mـ,ن دوازدهـj و زدهjیـ روز و �ـ,ده UOـ

 س,م روز �ه M,ن ،"هید   jL@U ی روز وjزده اول روز Mـ,ِن  و اس
 ��s ،دوازدهj و 
�e ،دوم وJGاس 
5 در و و اسUB &وس ��@� Gط�ا� Aوا� 5رهـBـ� 5ـ� ی� sp �ـ

5ره و �5ده  �O را اس
 ��امB�5 ی �� Q�� �sp Aوا� 
م را اسL)یـا دهـ" و  ا ]
!� �ایز  ده" �7ار ��s را دوم و اول روز M,ن  ,ا(" B(� زن� �B م $,د 5ـ� Mـ,ن  �ـ

 ��sـ روزِ  ده از دوازدهـj و زدهjیـ روز �B@ـی ،�ـ,ده !دت �روزه در �5 دوم ط�ف
رجM د,$ .  

دت B �5ز( .٥٣٣ �*(�)! G7در ا�� ،دارد �ی!"د  و ��و 
 در و @ـ"�(M F,ن ،!دت و7
Q�� ن/ 
 8F7 >� ،ده" �7ار ��s را ه�ن "ی� ،@"��M F,ن ��xh �روزه  �"اد �� و7
(� >� ،/ن از ��" >� �$" "هید  !دت و7
 از*) یـ �$ـ" دارا را ��s �ه �) �ه (*ـ
��s را �G$ا") "$� .  

دت B �5ز( .٥٣٤ �*(�)! G7در ا�� ،دارد �ی!"د  و ��و 
یـ روز سـ� M,د !دت و7 
���G* ن,M F��"@ اد و"�  ی �G�5 /ن �روزه ���G* از  ده از Bو�ـ �$ـ" او !دت �روزه

 !ـدت �روزهـ  �ـ"اد �� /ن از ��" ی /ن از 8F7 در !دت میا ��Q در و *�G (*,د�� روز
 ,Mیx ن,M F��"@ ن دو [�� و,M 5UB ��d هـj �ـ !ـ"د و و7ـ
 5ـ� @Lـیا در ،$ـ,د 	

  : دارد d,رت >@" دار("  �رض
١ .��)/ �Lن دو /ن ,ع�,M � 5UB ن�� dـ,رت [یـا در ،(*ـ,د *ـ���G روز ده از ه /ن 
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ب r ��sی M,ن دو ��L,عK� �B 5 در $,د وUB &5 را /ن �5 وسUB ��] دو 
�@" M �B,ن) ��@� Gط�ا� Aوا� 5رهB�5 ی �� sp و 5ـ�ده  �O را اس
 ��ام �

5رهB�5 ی �� Q�� sp� Aوا� 
م را اسL)ده"  ا .  
٢. ��)/ 5UB ن��ی روز ده ،M,ن دو /ن  ���G* "$ هـ /ن از 5ـ"ام ه� d,رت [یا در ،�

��s �)یـ �$ـ" دارا را ��sـ �ه (*ـ(� >� ،$,(" �B داده �7ار �"ا� �) �ه (*ـ
��s را �G$ا") "$� .  

٣ .��)/ 5UB ن��5 � M,ن دو ��L,ع و روز ده از M �G�5,ن دو /ن UB در ��]، ���G* 
 در 5ـ� را MBـ,( "یـ� $ـ,د و �Bـ ��ّ"م !"د �� و7
 d,رت [یا در ،�$" روز ده از


رج �5 را MB,( و ��s ،"هید  و7M 
�e ،"هید  و7JGده" �7ار اس .  

  ;�ع�دت و@� �دارا

دت �5 یBه زن .٥٣٥ �*(�)! G7دت اّول و دار(" ��ون !)/ ]�ّ�� �B "$  دس�G دو ،�
"@GKه :  

ه دو B �5ز(: اّول� 
*U س� jرد ه 
 روز >@ـ" از ��ـ" و @ـ"����s Fـ Mـ,ن ��ّ�[ و7
UO د,$ �$" ا("ازه rی �ه دو ه� در /ن �روزه  �"اد BوF)،  ً̂  U*ـ
 �ـه دو �ـ�

 Mـ,ن از ه*ـjG روز ،دوم �ه و هjGD روز ،اّول �ه Bو� @"��M F,ن �ه اّول روز ،هj س�
UO زن [یا �5 $,د دت را �ه اّول روز "ی�! ��s د,M ه"د �7ار .  
ه دو B �5ز(: دوم� 
*U س� jدر ه 
ی روز س� ��ّ�[ و7 ���G* ن,M ��s F��"@ و "�� 

UO دو و $,د �F �� ن,M F��"@ م و�   در 5ـ� یBروزهـ �ـ "هیـد  Mـ,ن 5ـ� یBروزه
 وس&UO روز ده از �,ده ���G* د,*) �ی �G�5 دوم �ه در /ن �روزه  �"اد Bو ���G* 

$" اّول �ه از�،  ً̂  دو هـ� در Bو�ـ �$" روز ُ(� دوم �ه در و زرو  ه*
 اّول �ه در ��
 !ـدت اّول روز را �ـه اّول روز "یـ� هـj زن [یـا 5ـ� �$ـ" "هید  M,ن �ه اّول از �ه
��s د,M یا و ده" �7ار�B ن �5 را,M  هید" ��s 
5 در و اسUB &را /ن �5 وس 

5UB ��] ن دو,M �B "@�)، Gا� ��@��5 Aط وا�رهBا ی�� spم اسـ
 را �5 �� �
م ده"�Q �� �5 یO� B �5ده و 5رهL)را ا 
sp وا�A اس� � .  
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(�)*� ٥٣٦. )دت B �5ز(! G7و دار(" ��و  ِ�M/ دتن !)/ ]�ّ�� "$  : ا(" دس�G دو ،�
ه دو B �5ز(: اّول� 
*U س� jن ه,M ��s F��"در روز >@ـ" از ��ـ" و @ـ 
 ��ـّ�[ و7ـ

UO د,$ �$ـ" ا(ـ"ازه rی �ه دو ه� در /ن �روزه  �"اد BوF)  ً̂  روز ،اّول �ـه �ـ�
ز M,ن jL@U روز ،دوم �ه و س,مQ/ ه دو ه� در و $,د (�j روز �UO زن [یـا ،$,د 

 را (�j روز "ی��G)ا�دت ! ��s د,M ـ� ا ده" �7ارSدت ایـو ا[ یـ[ 7ـ�ار دادِن !ـ
ً̂ در �ه د  7ً  <�یاس
 �5 ا�� ��D ّن ا,M د�� روز ده از,$ �G* و   jده�)U ه ادا�ـ� �

�دهj  ـ �ـه (�j از ��" زن d، ),MB �5,رت [یا در �5 �"ی) ،5@ـ" �Bـ �*ـه"ه Uـ
�eJGاس 
  . اس

ه دو B �5ز(: دوم� 
*U س� jی روز س� ه ���G* ن,M ��s F��"@ و "��  و $ـ,د UOـ
 ��ّ�[ و7
 در و @"��M F,ن �� �F دوUO م و $ـ,د �ـ "هیـد  نMـ,  5ـ� یBروزهـ  �ـ

 وس& در �5 یBروزهUO روز ده از �,ده ���G* د,*) � �ـه در /ن �روزهـ  �"اد Bو
ی �G�5 دوم ���G* ه از$" اّول ��  ً̂  دو و "هیـد  Mـ,ن Uـ@jL  ـ س,م از اّول �ه در ��
 روزUO از و �,ده jG*ه   jن ده,M  هید" 
 اول از دوم �ه در و اس  jL@ـU ـ,نM 

 روز rی و "هید UO از و �,ده jGDه   jده Mهید  ,ن" 
 را دهj روز "ی� زن [یا ،اس
�G)ا�دت ! ��s د,M ا و ده" �7ار �Sیا ً̂ [ �7ار دادِن !دت /ن اس
 �5 ا�ـ� �ـ�

7ً  <�یدر �ه د D ّن ا,M د�� روز ده از,$ �G* و   jده�)U ه [یـا در 5ـ� �ـ"ی ادا�ـ� �ـ
ه دهj از ��" زن d ),MB �5,رت�   Ujده�)ه"ه *� �B "@5 eJGاس� 
 دو و اس

5 در و اس
 ��s ،/ن از M 8F7,نUB &وس، ��@� Gط�ا� Aوا�ـ 5رهـBـ� 5ـ� ی� 
sp5ره و �5ده  �O را اس
 ��ام �B�5 ی �� Q�� sp� Aوا� 
 ا(Lـم را اسـ

  . ده"
دت B �5ز( .٥٣٧ �*(�)! G7در ا�� ،دارد ��و  ]�� ز یQ/
 دو یـ rیـ یـ !دت و7

ی روز ��x ن زود � /ن از,M F��"@ �� ط,ر�ن در!�ف �5 ده ��, !د x @"ی�<,  ز(G	ا 
(� M,ن /ن ه�>@" -*) $" ("ا$�G را ��s �ه�  ً̂ $ـ" ر(P زرد M,ن ��� -  �ـ� "یـ�

� ��F)، 8,ده ��D� ��s" اً ��" >@(�y و 5@" !�8 $" ذ�5 �sp زن ���ا B �5ا��
 روز س� از 8F7 �5 [یاUO د,$، دت "ی�F! ورده�( � �� �5 را یBه، h7  ا�ـ� و "ی(�
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7 و7�B 
م ده" /(� را ،اسL)و ا  زود ـ� 7"ر /ن @��یا ��d، 8,رت دو [یا ��Q در اّ�
ده ��, !د x @"ی(<,  M F��"@ �5,ن !د x ازG	ا ���در @"ی�<,  � Q�� 
 M,ن M,د و7
میا ��$
 از ��" /(�� ی و "هید  x دم  از ��" �5B ز�ن $"ن �}�س � ه�>@"( !� 

 
(� �دارا M,ن /ن >@(M F��"@، �y,ن ،)!دت$"ن و7*) $" ��s �ه� �� � Bا��
 ��sـ �ه (*ـ(� �دارا ا�ـ� [�ه�y@ـ و "یـ(� !�8 $" ذ�5 �sp �ه زن ���ا �5

"$F) � ا"�U ادا�� روز س� �5 ("ا(" ا�� و �B "@5 "ا�U ادا�� روز س� M,ن /ن �5 �"ا(" Bو
�B "@5 ی �)، Gط�ا�5ره هj �5 اس
 /ن mزم Bـ� �ـ� 5ـ� یeJGK�، Aوا�ـ 
 را اسـ

مL)و ده" ا jه 5رهB�5 ی �� sp  . "ی(� O �  را اس
 ��ام ،�
دت B �5ز( .٥٣٨ �*(�)! G7در ا�� دارد ��و 
 ��ـ"ار و @ـ"��M F,ن M,د !دت و7

 ه�>@ــ" �$ــ" ��sــ �ه (*ــ(� �دارا  @�ــ او Mــ,ن و �$ــ" روز ده از ��xــ Mــ,ن /ن
A ت و ��اوت /(� در�DG� "$� "@)ه�س ،/ن از G�K7B @��یا � P)و ر G�K7B،  ِ���7 

ی �$" �ه�  (� �دارا  @�*) �e �هJGاس "$�،  ً̂  در�ـت ه�>@" - �$" ر(P زرد ��
 /ن �زرد� jوت ه$ـ" �DGـ� -  از h��Bـ !ـدت میـا ��ـ"ار اسـ
 ���ـ[ ا�ـ� "یـ�
 ,Mنی او �ـ� �ـدر یـ Uـ"ر طـ�ف از  @�ـ ،*ـو("یM,  /ن >ـ� ،ده" �7ار ��s را M,د *

 Bو� ،��ده ی �$" ز("ه ،�$" �@K,ب او �� ط�ف دو ه� از ی �$" �@K,ب�  دو 
یـر!
  : �یز  $�ط

و("یM, /ن  !دت ��"ار ("ا(" /(��: اّول*، '�?� و  �١$" M �B,دش ��s ��"ار �

 در ��"ار �D�?�� s8�� ن/ 
�اج 7ّ,ت و �B,ا( ز�ن در M,دش �5 اس� "$� 

Kp<ی سّ[  �� rی(�د  زن /ن وB "$دت ��"ار �5 �!  
ً
m,��� j5 �B ی $,د و T�! 

� ��8 ز(�و ( [ d,رتیاB G7دت وg7ـ�ی!دت !"د  �دارا ،���5 !^وه �� !) �٢  jهـ
ه � jه از دهً̂ در ه� � 
 و ��Kن �یه,M روز �@U ت"ّ� �� B �� یـ@" و ،هDـ
 روز 

                                                           
ن ي+نك+ه در ايا اي+س+ت يض خ+ودش نيداند مقدار عادت آن زن مخالف با مقدار حا بيكه  معنان يبه ا. ١

ش يگ+ر احتم+ال معق+ول بدھ+د ع+ادت او مخ+الف ب+ا ع+ادت خ+ويد داشته باشد ب+ه عب+ارت ديامر ترد
  . باشد ینم

  . ح داده شديتوض ٥١٦ه ناقصه در مسأله يعادت عدد. ٢
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ه �یا�� در  B[ ز(�>@� r�� ن,M از ده روز �G*F��) "@B ـh�� دتاز  B ,ا(" �ـ� !ـ
 ,Mروز ی �@U از �G�5 �5 x)
 روز M,ن �� �ی*Dاز ه �G*B ��"@، "@5 رG	ر .  

 $ـ�ط �دارا 5ـ� *ـ(xیM,  <�ید  !دت ��"ار � زن /ن !دت ��"ار ("ا(" /(��: دوم
وت هGK@" اّولD  دارد �وت ��"ار ا�� BوD  Kر�� j5 "$ب �5 �K� ـ�ر ،(*,دe 

  . ("ارد
و("انیM,  �� ��ا���( 5ر [یا ا�� و* (]��� )�
K، ?� ّ�� 
  ـ روز سـ� از 5ـ� اس

 و دهـ" 7ـ�ار ��sـ را /ن ،@ـ"�� ��xh �B ��"ار �@سA �5 را � �"اد روز ه� روز ده
�G�� ن/ 

 �5 اسDر  در ،ده" �7ار روز ه,dB �5 را /ن �Aس ه�ن ا��GّF؛ @"��M F,د @
دت �دارا زن ا�� ،ذ�5 $" �5 ط,ر! �g7
 هj �ی!"د  (Kه، "@) �ـه ه� در B �5ز( �

ی @"�� M �B,ن روز U@� �ّ"ت �� ی �ه اول از x$ ز( [�>@ ،روزB ـ�)B "!ـ"د  ,ا(ـ�را  
ب?G)ا ی روز U@� از �G�5 �5 "ی(� ���G* از x$ روز "$� .  

ی *و("انیM,  �� ر�,ع � زن �5 را �!"د اس
 ذ�5 نی$ ب �?G)ان �� !"د ا,@! 
��s، �� �B  � /(�� $�ط �� �د��< (�u در M,ن �ا�G"ا از "ی� ،@"ی�� ��s ـ�F7�x، ده 

$" $"ه 	d�� روز� .@yه��]  �ـ �,ا	ـ2 دهـ" �B �7ار ��s �5 را یB �"اد روزه "ی�

د x و7! "$�� در �5 ط,ر /ن ،��K� )اه") ٥٤٠,M "�/ .  

دت B �5ز( .٥٣٩ �*(�)! G7در ا�� دارد ��و 
 ��ـ"ار و @ـ"��M F,ن M,د !دت و7
(� او M,ن روزه از h��B و �$" روز ده از M ��x,ن /ن*) $ـ" دا$�G را ��s �ه� 

وت /(� ��ا A ه�>@" در�ت و -DG� "$�، "@)ه�سـ /ن از K7Bـ�G �5 [یا � Pو ر(ـ 
G�K7B �(� روزه ��hB و - �$" �ه�  ��7*) $" ("ا$�G را ��s �ه�  ً̂  ر(ـP زرد ��
"$ /ن �زرد در�ت ه�>@" �� jوت هDG� "$ : d,رت اس
 س�دارا�  �

'�(� �� �5 یBروزه. ا*) ��s 
$" *���G روز ده از و �G�5 روز س� از اسF) در 5ـ� 
�e را ���� و ��s را /ن ،d,رت [یاJGده" �7ار اس .  
 M,ن. ب� )*)� ��s روز س� از �G�5 "$ داده �7ار ��s را /ن [ d,رتی�5 در ا ،�

 �ـ� ر�ـ,ع( $ـ" ذ5ـ� F7ـK� 8ـ��� در 5ـ� Bراهـ دو از �Bـی � را /ن � �"اد روزه و
 ,Mو("انیب ی *?G)د ا"! (� ��]  از ،ا��ن d,رت در روزه و !"د �8 �� و "ی(�



 ١٨٣/  گانه  هاي سه خون 

),MB �5 "�� ِن  از,M دارا�ت Dd ��s 
م ،اسL)ا �B د,$ .  
 M,ن. ج � �)*) ��s، ���G* روز ده از "$s ��ـ � �"اد روزه [ d,رتی�5 در ا �

یـ *ـو("انیM,  �ـ� ر�ـ,ع( $ـ" ذ5ـ� F7ـK� 8ـ��� در B �5راه دو از �Bی � را M,د 
ب?G)د ا"! (� ��]  ،��sـ (*ـ(� �دارا Mـ,ِن  �ا�Gـ"ا از را " و /ن  �ـ"اد روزیـ(�

��s در �u) �B و �د�� ����  ,Mرا ن �eJG�7ار اس �B "ده .  
و  ،»ج« و »ب« و »ا�'« d,رت س� ه� در اس
 ذ�5 نی$D B ��] ن @�ـ�یا/  روزهـ
2�3� � 
ی �$" و7 "$F)، )�
K  ً̂ دت B �5ز( ��! G7ه اول اش ��و� 
 اول از ا�� اس

ه�   jده�)U هرم از M,ن [یا و @"��M F,ن ��<   j�) دارا� �)*) $ـ" ��sـ �ه�، 
رم "ی��<   j�) را ��s و ده" �7ار  دهj و س,م   اول �روزه  jده�)eـ� ،UـJGاس 


  . اس
دت B �5ز( .٥٤٠ �*(�)! G7دارد�و �، �)B ")ا,  ��s در را Q�� 
 Mـ,د !ـدت و7

 Mـ,ن اّول روز از �ه ه� @��یا ��8 �$" ���,م او !دت ز�ن �ا�G"ا ا�� TU ،ده" �7ار
�B  هید"، �y) اول روز از ه� rی >@  jده�) �ه (*ـ(� �ـ (G,ا(ـ" و @ـ"��M Fـ,ن �ـه Uـ

��s، را /ن  �"اد ]�ّ��  7ـ�ار ��sـ را �ـه اّول �B@ـی M,ن �*ه"ه اول روز "ی� "ی(�
�� در /(�y �� ، �"اد روزه در و ده"�K�  )٥٣٨ (�58 ،$" ذ�!  !ـ"د  ,ا(ـ" B(�ـ و "ی(�
 �ً̂  M,ن �*ه"ه اول روز از ��" �روزه از را ��s ���ا "هی���  ا(G?ـب دهـj روز �ـ�

�B �5 Aز( ا�� [�ه�y@. "ی(�d دت! G7و�� 
ز و اسQ/ ی /نjزدهه � 
 ا�ـ� اس
ه rی�  ً̂ ه اول از ���   jه"Lه ه ��sـ ��ـ�ا "هیـ����  !"د  ,ا(" M F��"@، �)B,ن �

 ,Mیx ا از را"Gا��ه  �ه (*ـ(� اول �هـروز  M,ن ه�>@" ده" �7ار �ه اول روز ده ی �
��s دارا را "$دت B �5ز( ��( و �! G7ا ��و��5 دارد  �M/ م /ن,��� �B "ـ$ً̂  و �  �ـ�

jده�)U ه� 
ه اول از �ه rی در ا�� ،اس�   jده�) /Mـ�  ,ا(ـ" B(�ـ @"��M F,ن �ه $
ً̂  را M,د !دت  /�Mِ  �5 ده" �7ار �ط,ر را  �"اد /ن "ی� ���� ده" �7ار �ه دهj روز ��

3�2 ،/ن� � �G)ا� 
د x و7! "$� .  
دت B �5ز( .٥٤١ �*(�)! G7در و دارد ��و 
 /ن ��ـQ در Bو�ـ @"�(M F,ن 5B�ّ  �� و7


 /ن �ه �ـ (*ـ(� را ��sـ ��ـ"ار (G,ا(ـ" و �$ـ" روز ده از *ـMB F��"@ �5 ���G,( و7
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 روز ده از Mـ,(x و "هیـد  Mـ,ن !دت �روزه در �5 اس
 Bز( ه�(@" ده" ص� *?
��
  . *�G $"ه اس

دت B �5ز( .٥٤٢ �*(�)! G7در ا�� دارد ��و 
 ��ـ"ار و @ـ"��M F,ن M,د !دت و7
 �5 یBروزه و �$" روز ده از M ��x,ن /ن� �)*) ��s 
 از و G�5ـ� روز سـ� از اسـ
$" *���G روز دهF) -  ً̂ دت B �5ز( ��! G7ه اول او ��و �ـه اول از >@(yـ� �$ـ" �Bـ �ـ

 M,ن روز >�ر� �)*) ��s T{ر س روز >�� �)*) �eJGره و اس �ـ روز >�ـر دو�
�)*) ��s ه"ه�e ���� و ده" �B �7ار ��s را اّول M,ن 	�& - 5@" �*JGاس 
. اس
@yه اول از ا�� [�ه� M,ن روز >�ر ،�� �)*) ��s T{روز ده س � �)*) �eJGو اس 

 روز >�ر دو�ره� �)*) ��s F��"@، &�	 ن,M دارا �5 را اّول�ت Dـd ـ��s 
 اسـ
��s �7ار �B "و ده ���� �eJGاس 
  . اس

دت B �5ز( .٥٤٣ �*(�)! G7ی روز س� �5 /ن از ��" ا�� دارد ��و ���G* ـ,نM  یـد"، 
UO ره و $ـ,د ه�ـ� و �$ـ" روز ده از G�5ـ� Mـ,ن دو [��ـ 	dـ�� و @ـ"��M Fـ,ن دو�ـ

 "هید  M,ن �5 یBروزه�  وس& در �5 یBروزهUO روز ده از �ـ,ده ���Gـ" *ـ$ هـ� و �
 �� دوم و اول ط�ف M,ن دو از rی�@ Bـ,د�� روز ده از ی*) �G*، 8ـ@� 5ـ� /ن ��ـU روز 

 روز U@� و @"��M F,نUO ره و $,د اسـ
 Bز( �(@" ا��م در ،@"��M F,ن روز U@� دو�
�5 x د! G7ی!"د  و ��و� 
8p در �5 اسK� )ذ�5 $") ٥٣٢و٥٣١ .  

  ;یع*د ع�دت �دارا

(�)*� ٥٤٤. ) دسـ�G دو اسـ
 [�ّ ��ـ /ن � �"اد روزه و دار(" �ی!"د  !دت B �5ز(
"@GKه :  

ه دو در او ��s �روزه  �"اد B �5ز(: اّول� 
*U س� jی هr ا("ازه "$� � و7ِ
  Bو
$" �Bی او "نید  M,نF) �5 رت [یا در,d روز >@" ه��ن �5 ,M  دت "هیـد او !ـ

�B ؛ $,د ً̂  اّول روز از اّول �ه ا�� ��  L@Uj ه وزدهjیـ از دوم �ـ �دهj  ـ) Mـ,ن Uـ
F��"@ دت  . $,د �B روز U@� او !
ه دو B �5ز(: دوم� 
*U س� jی روز س� ه ���G* ن,M F��"@ ی وr یـ روز ���Gـ*  UOـ



 ١٨٥/  گانه  هاي سه خون 

$ـ" دا$ـ�G 	�ق دوم �ه � اّول �ه در M,ن "نید  و7
 و @"��M F,ن �� �F دو و $,د� 
م ا�� [ d,رتیدر ا �5�   UOـ وسـ& در 5ـ� یBروزهـ و "هیـد  M,ن �5 یBروزه

  �ـم ،�$ـ" ا(ـ"ازه rی �� "هید  M,ن �5 یBروزه  �"اد و (*,د *���G روز ده از �,ده
ط�ـا�G �@ـ�� $ـ,د و �Bـ او ��sـ !ـدت "هیـد  M,ن �5 یBروزه Aوا�ـ،  در "یـ�
 �5 وس& �روزهUO ده,� Gا�� ًط 5رهBزن �ـ� 5ـ� ی Qـ�� sp اسـ
 وا�ـA �ـ
مL)و "ده ا 5رهB�5 ی �� spً̂  "ی(� O �  اس
 ��ام ،�  روز زا اّول �ـه ا�ـ� ��

 روز دو و @"��M F,ن س,م   اّولUO ره و $,د $*j از دو�  jG*روز س� �ّ"ت �� ه 
زدهjی از دوم �ه و @"��M F,ن  روز دو و @"��M F,ن �ده�jس  UO ره و $,د از دو�ـ

jده�)$   jه"Lن روز س� ه,M F��"@، دت5 در و $,د �B روز $x او �ی!"د  !UB 
��]، ��@� Gط�ا�5ره �Aوا B�5 ی �� sp5رهـ و 5ـ�ده  �O را اس
 ��ام �Bی 

�5 �� Q�� sp� Aوا� 
م را اسL)ده" ا .  
ه rی در ا�� اّ� و�  ً̂  و @"��M F,ن روز س� ��UO ره و $,د در و @ـ"��M Fـ,ن دو�

 و "هید  M,ن روز U@� ،دوم �هUO ره و $,دمیا ��L,ع �ه دو ه� در و @"��M F,ن دو� 
5 � M,نUB &وس، 

�( �ی!"د  !دت �دارا زن [یا ،d,رت [یا در ،�$" روز ه*K، 
���� ���3h� بK� �B �5 د,$ x��� � �5ًا ذ"��B د,$ .  

[ 5ـ� �ه�ـ ،Kـ
�( �*ـّ?ص /ن و7ـ
 و دارد  @� �ی!"د  !دت B �5ز( .٥٤٥ �*(�)
),MB 5 ه"ه(� �دارا �5 �درا �**)  �ـ� و دهـ" �B �7ار ��s را /ن ،١اس
 ��s �ه

ر �sp زن ا��مG	ر �B "@5 .@yن ا�� [�ه�,M دارا� �)*) $ـ" ��s �هF) ـ� Bو
یـ �B "@5 "ا�U ادا�� روز س� �5 ("ا(" ا�� و �B "@5 "ا�U ادا�� روز س� M,ن /ن �5 �"ا(" 

�)، Gط�ا� Aن وا�/ 
5ره هj �5 اسB�5 را ی �� �eJGK� Aوا� 
م ،اسL)دهـ" ا 
5ره هj وB�5 را ی �� sp  . "ی(� O �  ،اس
 ��ام �

ی �G�5 ا�� دارد �ی!"د  !دت B �5ز( .٥٤٦ �*(�) ���G* از  !ـدت � �ـ"اد روزهـ
 �ه (*ـ(� ه�>@ـ" دهـ" 7ـ�ار ��s را /ن  �م ،(*,د *���G روز ده از و @"��M F,ن M,د

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧ض در مسأله يح  یھا نشانه. ١
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��s دارا را "$F) .  
(yـ� ،*ـ�G $ـ,د�� روز ده از او Mـ,ن ا�� دارد �ی"د ! !دت B �5ز( .٥٤٧ �*(�)@< 

ً̂  �ـ,ده (*(� �"ون "هید  �5 یBه M,ن ه��  �دارا  @�ـ او Mـ,ن و �$ـ" �ـ,ر rیـ �ـ�
�)*) وت /(� در�ت و ��ا A ه�>@" �$" ��s �هDG� "$� "@) از K7Bـ�G @��یا �

ه�س /ن P)و ر G�K7B  ِ�ی �$" �ه�  ��7 (� �دارا  @�*) �e �هJGـ" اس$�  ً̂  زرد �ـ�
P)ر "$ /ن �زرد در�ت ه�>@" �� jوت هDG� "$�،  �ـ� Mـ,ن "ِن یـد  �,7ـi از "یـ�
د x �روزه  �"اد!، ��s ن ���� و,M را �eJGن ه�ـ� ا�ـ� و ده" �7ار اس,M  یBهـ

$ـ" �,ر rی "هید  �5F) ـ���ن از روز >@ـ" �/ �) (*ـ(� <ـ�ید  روز >@ـ" و ��sـ (*ـ
�eJGد اس�G$ا "$(� ،M,ن �5 یBروزه ا�� ،�*) ��s دارد را دت �روزه  �"اد �! 

$" ا("ازه rی او�، �e را ���� و ��s را روزه /ن "ی�JGا�� و ده" �7ار اس  یBروزهـ
(� M,ن �5*) ��s از دارد  �روزهـ ا(ـ"ازه �ـ� 	�ـ& ،�$ـ" *ـ���G او !ـدت �روزهـ

دت! ��s 
م /�M از ،ا��ن d,رت در "د! 5سG[ و �5دن j5 و اسL)ا �B  ـ,د$
(� �دارا M,ِن  �ا�G"ا از را !دت !"د ،�ل [یا در [ی�@�� ا*)  دهـ" �B �7ار ��s �ه

M �e,ن ���� وJGاس 
 �روزهـ از دارد را ��sـ (*ـ(� ،Mـ,ن 5ـ� یBروزه ا�� و اس
$" روز س� از �G�5 ه�>@" اس
 �G�5 او !دت�  5ـ� <�ید  روز @"> � را روزه /ن "ی�

د x ا("ازه �� هj �رو! �B � د,$�s را ���� و �eJGدر �8ـ �� [یـا و ده" �7ار اس 
(� �دارا M,ِن  از ��" MB �5,( از ،ا��ن d,رت*)  �د�ـ� �Bـ d,رت اس
 ��s �ه

�5 � [ی�@�� اr تDd و �)*)  (� ،(�,د ��ّ�[ را �ی!"د  !دت و7
  ,ان ��s �B �ه
  . را /ن !"د

ً̂  B �5ز( اس
 ذ�5 نی$  او در Mـ,ن �*ـه"ه ا�ـ� دارد روزه U@� �ی!"د  !دت ��
(� MB �5,( از روز ده ��$G[ از 8F7 و 5@" "ا�U اس��Gار*) ��s ره دارد MBـ,( دو�ـ

F��"@ �5 ن/ jه �) روز ُ(ـ� و ه�سـ Mـ,ن روز U@� �5 /ن ��8 ،�$" دا$M ��s �G,ن (*
ه�س M,ن روز U@� دو�ره و زرد M,ن F��"@،  را <ـ�ید  Mـ,ن دو و ��s را اّول M,ن "ی�



 ١٨٧/  گانه  هاي سه خون 

�eJGو١ده" �7ار اس  دو�ـره و زرد M,ن روز ده و ه�س M,ن روز dB �5 �@U,ر  در اّ�
�@U ن روز,M ه�س F��"@،  ،اسـ
 را ��sـ (*ـ(� �دارا 5ـ� سـ,م M,ن و اّول M,ن "ی�

��s ن و,M &را وس �eJGده" �7ار اس .  
�g7 �ی!"د  !دت  ,ا(" �B زن ،$"ذ�5 ) ٥١٦( ����K در �5 ط,ر ه�ن .٥٤٨ �*(�)) 

�G$دا "$ً̂ ز(. � ل ���B � او �g7دت (! �5�

 روز اسـDو ه x$ ]، ـ,ر  درdB 
�5 x),M د�� روز ده از,$ �G* �)B ")ا,  � �)*) یـ ��s �ه ]G	ـ� �ـ�u) دت در !ـ

h��B از  ,Mیx)ب �� ی و *?G)ـ� ،!ـ"د اG�5 از xیـ روز $ـ ���Gاز *ـ 
 را روز هDـ
��s ا. ده" �7ار��ت �� ��ا��� � �5 را �!"د ا�� [ی�@Dd یـ  ,Mو("انی �"سـ
 *ـ

 ��"ار "ی� ����؛ ده" �7ار روز U@� را M,د !دت  ,ا(" B(� �,رد [یا در ،�$" U@� ،/�"ه
 ��ا��� � �5 را �!"د ا�� و ده" �7ار ��s اس
 روز $x �5 را M,د !دت از B@��ی

ت ��Dd ی  ,Mو("انی* 
 !ـدت  ,ا(ـ" B(�ـ �ـ,رد [یا در ،�$" روز ه*
 ،/�"ه �"س
ل �5 �!"د [ی*�G �� "ی� ���� ده" �7ار روز ه*
 را M,د�Gا� �B دت رود$" او !� 


 !"د �B@یDرا ه ��s ده" �7ار .  

٤ .;t*�=7  

(�)*� ٥٤٩. �p"GF� ی@�B )زB �5 ��	ن اّول د,M  نیـد" 
 در �p"GFـ� زن ��ـj. اوسـ
ه"ه� � �5 [یا* �< ),MB �B ")را /ن  ,ا ��s ده" �7ار، "@)� j�� ز(ـB 
 5ـ� اسـ

�� در �5 دارد  @� �ی!"د  !دت�K� )٥٤٥ ("$ �5ذ .  
 �ـ� ،"هیـد  �5 یBه M,ن ه�� و @"��M F,ن روز ده از *�p"GF� ���G زن ا�� .٥٥٠ �*(�)

 ه /ن در�ت و ��ا A ه�>@" - �$" r 8�$ی� jوت هDG� "$@�ـ� ه�ـ� ی�(@" ا - �
��)*)  $" ��s٢ �ه�، G�K7 "@<ه�B از /ن س�G�K7 و P)ه رB "$� �5ـ�   /نی ،��7

                                                           
از خ++ون اّول ) ده روز(ی ک++ه ح++داقل پ++اک ل آني++ب++ه دلی، از طرف++، اهير م++ورد خ++ون دّوم س++را دي++ز. ١

خ+ون نش+انه ، چ+ون تم+ام پ+نج روز  یو از طرف+توان تمام آن را حيض قرار داد   ینم، فاصله نشده
ت+وان در آن قائ+ل ب+ه   ینم، )له ص+فاتيص به وس+يتشخ( ن مبحثيدر ا، )اه استيس( دارد  یکساني

  . گر را استحاضه قرار داديد  یض و بعضياز آن را ح  یبعض ض شد ويتبع
 . ذکر شد ٤٦٧ض در مسأله يح ھای  نشانه. ٢
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��B  �eی� و ه  ه�� M,نJGیاس@�B "$� P)ت زرد - زرد ر/ن � هـj  �ه�>@" در�
"$وت �DG� - �e را ���� و ��s را M,د *نیM,  از �Bی !دت ��"ار "ی�JG�7ار اس 

و("یM,  /ن >� ،ده"*،  �ـ� ط�ف دو ه� از ی �$" �@K,ب او �� �در ی U"ر ط�ف از  @�
 Bو� ،��ده ی �$" ز("ه ،�$" �@K,ب او�   : �یز  $�ط دو 
یر!

�' او !دت ��"ار ("ا(" /(��: اّول?�  5ـ� /ن ��ـ8 ،�١$" M �B,دش ��s ��"ار �
�اج 7ّ,ت و �B,ا( ز�ن در M,دش� "$Kp<ی سّ[  �� rی(�د  زن /ن و �B  5ـ� $ـ"�

دت ��"ار!  
ً
m,��� j5 �B د,$ .  

 $ـ�ط �دارا 5ـ� *ـ(xیM,  <�ید  !دت ��"ار � زن /ن !دت ��"ار ("ا(" /(��: دوم
وت هGK@" اّولD  دارد �وت ��"ار ا�� BوD  Kر�� j5 "$ب �5 �K� ـ�ر ،(*,دe 

  . ("ارد
و("انیM,  �� ��ا���( 5ر [یا ا�� و* (]��� )�
K ��ّ?� 
 ده   روز �س از �5 اس

 /ن ��Gـ� و دهـ" 7ـ�ار ��sـ @ـ"�� ��xh �B ��"ار �@سA �5 را � �"اد روز ه� روز


 �5 اسDر  در ده" �7ار روز ه,dB �5 را /ن Aس  . @"��M F,د �@

(�)*� ٥٥١. �p"GF� ا�� ���G* روز ده از ),MB F��"@ �5 "ن روز >@ـ/ �) و ��sـ (*ـ
(� <�ید  روز >@"*) �eJGرا اس �G$دا "$�، �y)@< ),MB �5 �)*) ��s ـ� داردG�5 

$" روز ده از *���G و روز س� ازF)، ن ه��/، ��s 
 Mـ,ن �*ـه"ه زن [یا ا�� Bو� اس
 دو�ـره دارد ��sـ (*ـ(� MB �5,( از روز ده ��$G[ از 8F7 و 5@" "ا�U اس��Gار او در

),MB F��"@ �5 ن/ jه �) ُ(� و ه�س M,ن روز U@� �5 /ن ��8 ،�$" دا$M ��s �G,ن (*
ه�س M,ن روز U@� دو�ره و زرد M,ن روز F��"@،  <�ید  M,ن دو و ��s را اّول M,ن "ی�

�e راJGو ده" �7ار اس  و زرد Mـ,ن روز ده و ه�سـ Mـ,ن روز Uـ@� 5ـ� dBـ,ر  در اّ�
ه�س M,ن روز U@� دو�ره F��"@، (� �دارا �5 س,م M,ن و اّول M,ن "ی�*) ��s 
 اسـ

�e را &وس M,ن و ��s ،راJGده" �7ار اس .  
(�)*� ٥٥٢. �p"GF� ا�� ���G* روز ده از ),MB F��"@ �5 "ن روز >@ـ/ �) و ��sـ (*ـ

                                                           
  . باشد ذكر شد در اين قسمت نيز جاری می ٥٣٨ ل مسألهيذ كه در یحيتوض. ١



 ١٨٩/  گانه  هاي سه خون 

(� /ن <�ید  روز >@"*) �eJGاس �G$دا "$� �(� B ),MB �5و*) ��s روز س� از دارد 
�G�5 "$ در /ن e, �aـ 5ـ� Bراهـ دو از �Bـی �ـ را /ن !ـ"د و ده" �7ار ��s را /ن �
���K� )٥٥٠ (�5ذ "$ )ر�,ع ��  ,Mو("انیب ی *?G)د ا"! (� ��]  �8ـ �� [یا و "ی(�

(� �دارا M,ِن  از ��" MB �5,( از ا��ن d,رت در*)  �د�ـ�< d,رت ،اس
 ��s �ه
 ا��M,ن [�ه�y@ و M 8F7,ن از (�� �)*) ��s ���G* روز ده از "$�، Gـ�K7B را /ن از 
5سـG[ و 5ـ�دن 5ـj و ده" �7ار ��s ،ذ�5 $" /ن e, �a �5 راه دو [�ه� از �Bی � 

م /�M از ا��ن d,رت در !"دL)ا ،$,د ا�� !@ـ,ان �ـ� "هیـ����  !ـ"د ،�ل [یا در [ی�@
��s ا از را"Gا��ن ,M دارا� �)*) ��s در �u) �B ـ,ن ��ـ�� و �د�ـ�M ـ� راeJGاس 

  . ده" �B �7ار

٥ .;%�6T7  

(�)*� ٥٥٣. ���3h� ی@�B )زB �5 ه دو� 
*U س� jن ه,M  هید" � هj /ن دو �ر Bو

 از�� 

 از هj و و7�� وت دا$ـ�Gی�"ی !"د �D  �> ")ا .jـ���3 زن ��ـh� در 
ه"ه � �5 [یا*� �< ),MB �B ")را /ن  ,ا ��s ده" �7ار "@)� jز(ـ ��ـB 
 5ـ� اسـ

�� در �5 دارد  @� �ی!"د  !دت�K�  )٥٤٥ ("$ �5ذ .  
 5ـ� یBهـ نM,  ه�ـ� و @ـ"��M F,ن روز ده از *���3h� ���G زن ا�� .٥٥٤ �*(�)

$" �,ر rی "هید �  - e,  �� JB 5ـ� �ـ�ا� �� -  ذ5ـ� $ـ") ٥٥٠( �p"GFـ� در �Kـ�

(@" ��p"GF اس� x���، ا وت �5 ر�,ع �� M, ی�D  ]ن در ای�� ا�Gی*@� L@� ط


  . وا�A اس
ً̂  ����3h زن �5 اس
 Bز�( در �3�A [یا اس
 ذ�5 نی$ dدارا ا�دت ! "$F)،  اّ�

دت! �دارا ا�� �g7$" �ی!"د  (� - e,  �5� ���K� ن در/ aـ - ذ�5 $ـ" ٥١٦G7وB 
�B 2 7!"ه هی �� ,M s�M,اه" روزهFرا ط xB�5 ذ�5 $" ی ) ,M �� ن یر�,ع*
ب !"دی?G)ا را ا(G?ـب 5@ـ" 5ـ� �ـ !ـدت  �Kـ
 !ـ"د�� (ی�ـ ،"یـ[ (��ـ� � ،)

�g7) "$F) رً̂ ز( ،اش سز� ��B ـ� اش ه�ـ,ارهg7x از ه*ـ
 روز ��ـ �5 !دت (
F) 
ب 5@"یاس?G)روز را ا 
Dه " .  
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(�)*� ٥٥٥. ���3h� ا�� ���G* روز ده از ),MB F��"@ �5 "@< ن روز/ �)*) ��s و 
(� <�ید  روز >@"*) �eJGدارد اس، 8p در ��p"GF زن ���ا �5 �دسG,ر �� "ی�K� )٥٥١ 

دت �دارا ا�� و "ی(� !�8 $" ذ�5) ٥٥٢و ! �g7 �Kـ��� در 5ـ� ار  �ا (�Gـ� ،�$ـ" (
8F7 ن�� "$ 
یر!   . "ی(�

٦ .0���;  

 5ـ�ده 	�ا�,ش را دو ه� ی M,د !دت ز�ن ی ��"ار B �5ز( �B@ی ��(س .٥٥٦ �*(�)

$ـ" روز ده از *ـ���G و روز سـ� از G�5ـ� 5ـ� @ـ"��MB F,( ا�� زن [یا ،اسF) ن ه�ـ�/ 

��s 
(� >� ،اس*) $" دارا را ��s١ �ه� �) و �$ـ" �G("ا$ را ��s �ه و >� (*
  : دارد d,رت س� �<�رد روز ده از M,ن ا��

'�  . اس
 دا$�G �ی!"د  !دت �5 �ا ��(س. ا
دت �5 �ا ��(س. ب! G7و�� �G$دا 
  . اس
دت �5 �ا ��(س. ج! G7ی!"د  و ��و� �G$دا 
  . اس

8p در /(� ��j وK� "�� � �5ذB د,$ .  

  ا�0 دا�R; ;یّ ع*د ع�دت >;ا�  ;���0

$" �ی!"د  !دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٥٧ �*(�)� � را /ن Bو
��  ّ�5B ا�,ش�	�5ده  "$� �5  ّG�B �� �ی ز�ن ،هB jط,ر ا��  �ـ� را /ن � �"اد روزه
دی �)B رت [یا در /ورد,d، زن [یا j�� ـ�p"GF� 8 در 5ـ� دارد راp) ٥٥٢ ـ  ٥٥٠( �Kـ

  . ذ�5 $"
 �ـ"اد  و �$ـ" �ی!"د  !دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٥٨ �*(�)

$" �5ده 	�ا�,ش را /ن �روزه� �� �� Bو [یـا ،/ورد �Bـ دیـ �ـ� را /ن !ـ"د Bط,ر ا��

 دو d,رت�  : دارد �

'�ر�M sـ,د را �ـ ���� �ا��  �"اد روزه. ا  �B@ـیs �[ �ـ�ـ��(ـ� در  � سـ� �هـ
                                                           

 . ذکر شد ٤٦٧ض در مسأله يح  یھا نشانه. ١



 ١٩١/  گانه  هاي سه خون 

ت M,ن Dd �� ی��ا��� ,M �� ا����� ب !"دی*ن ی?G)ا �D او �� 5"ام $�!ً وZه( 
 "$�١ (���د B x@��ی ��"ار از ��s، �G�5 �روزه  �"اد ،"ی[ (�! �B د,$،  ً̂  �ـ�

� �5ده 	�ا�,ش را !د B �5 xز( روز ه*ـ
 !ـد x 5ـ� دا(ـ" B �Bو �� ط,ر ا��

 [یـا در ،�$ـ" هDـ
 $ـ"ه [�ـ� � �(� س� �ره��� ط2F �5 �!"د و روز (� ی اس

 را M,د !دت  ,ا(" B(� �,ردDـ� ده" �7ار روز ه���  !ـدت از B@ـ��ی ��ـ"ار "یـ�

اس ه*
 !"د �5 را M,د، ��s ده" �7ار .  

ر��� � را M,د ��s �روزه  �"اد ا�� ب  ��ا��ـ� �B@ـی ��s [�� � در �(� س� �ه
ت ��Dd ن,M یب ی *نیM,  �� ��ا��� ?G)5"ام ه�( !"د ا  ً!�$ Zو��D ـ"  او$� (

]�ّ�� $ـ" !د B x@��ی ��"ار از *��s، ���G �روزه  �"اد ،"ی(��  ً̂  5ـ� Bز(ـ �ـ�
x د� �5ده ا�,ش	�  را !د x �5 دا(" B �Bو �� ط,ر ا��! �@U روز 
ی اس xـ$ 


 $"ه [�� � �(� س� �ره��� ط2F �5 �!"د و روزDه "$  ,ا(" B(� �,رد [یا در ،�

 را M,د !دتDده" �7ار روز ه ���� ل �5 !"د [ی*�G �� "ی��Gـ ا��B دت رود !ـ

  . ده" �7ار ��s را $x !"د �B@ی �$" او
" �ـ� ��ـp"GF� jـ� !�ـ8 یـ("ارد و � �!"د 	�ا�,ش $"ه ا�S ،�,رد دو [یا ��Q در و
ل زن ا�� Bو� ،$,د�G�5 ده" ا� x د! ���G* ـ $ـ"ه [�ـ� � !"د از�B "ـ$�، Gط�ـا� 

AJGK� 
5ره �5 اسBرا  یsp� �� �5 
�ـ� 5ـ� را  یO� B �5ده و5رهـ ،��ام اس
م ده"L)ا 
�e وا�A اسJGK� .  

  ا�0  دا�R; ;�ّ و@� ع�دت >; �ا ;���0

دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٥٩ �*(�)! G7و�� "$ را /ن Bو�ـ �

                                                           
س+ه گان+ه   یھ+ا اريب+ه مع، زم اس+ت ف+ردک+ه I  یوقت+، ش+ود  یطور که از مس+ائل قب+ل روش+ن م ھمان. ١

ت ح+يض اس+ت صفا  یکه دارا  یخون  یعنيرد يد صفات خون را در نظر بگيابتدا با، مراجعه کند
ص ين روش خ+ون قاب+ل تش+خي+ام+ا اگ+ر ب+ه ا. حس+اب کن+د ضيرا ح+) ذکر ش+د ٤٦٧که در مسأله (

ک+ه در   یحاتيبا توض( ه کندشان مراجعيد به خويبا، کسان بوديکه خوِن تمام روزھا  مثل آن؛ نبود
را ک+ه   یخ+ود ف+رد ع+دد، ص دھدين روش ھم نتوانست تشخيو اگر به ا) قسمت مربوطه ذکر شد

  . حات آن در مسائل قبل ذکر شديند انتخاب کند که توضيب  یضش ميمناسب با ح
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��  ّ�5B ا�,ش�	�5ده  "$� �5  ّG�B �� � در /ورد B(�ـ دیـ �� را /ن ز�ن ،هB jط,ر ا��
8p در �5 دارد را �j�� �p"GF زن [یا ،رتd,  [یاK� )٥٥٠   . ذ�5 $") ٥٥٢ 

دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٦٠ �*(�)! G7و�� "$ /ن ز�ن و �
$" �5ده 	�ا�,ش را� �� �� Bو دو dـ,رت [یـا ،/ورد �Bـ دیـ �ـ� را /ن ز�ن Bط,ر ا��


�  : دارد �
'�d ز�ن �"ا(" ا��. اMB �5 �G�5 روز �س از 
ً̂  و اس  Mـ,ن هـj ز�ـن [یـا در 	�
�p ،"هید �B دت از! G7ده او ��و,� 
 "یـ� ،5ـ�ده 	�ا�,ش را و7
 /�M و اول Bو� اس

),MB �5 تDd ��s را 
 اّ�ـ دهـ" 7ـ�ار ��sـ را �$" هj [ ز�نیدر ا و داراس
ت MB �5,( ا��Dd ��s ن دارد را$" (�u �,رد در ز�F)، �)B ")ـ را /ن  ,ا��s 
ً̂  ده" �7ار  دوم �ـ��( در او !دت ی �,ده او !دت ��ء �ه هD"هj روز �"ا(" ا�� ��
 اّول از ا5@,ن و اس
 �,ده �ه  ��jGK ه را Mـ,د !ـدت  ,ا(" B(� ،اس
 "هید  M,ن �
  ا�� G�Bّ  ده" �7ار اّول ده روز در��)*)  دوم ده روز و �$" ��s �ه� �)*)  �ه

�eJGاس "$ ا��ـِن  !ـ"م dـ,رت در و *و("انیM,  �� ر�,ع � "ی� ،Bز( [�>@ و �
 �Kـ��� در 5ـ� ��JBـ  ,eـ را روز ده  ـ روز سـ� [��ـ �!ـ"د ،*و("انیM,  �� ر�,ع

ب ،اس
 ذ�5 $"ه) ٥٥٠(?G)ن /(�� $�ط �� 5@" ا$" ز�ن در ه�� .  
d ز�ن ا��. بMB �5 p��B دت از! G7او ��و "$��ـ� طـ,ر ا Bو�ـ ("ا(ـ" را � ��Bـ

 در او !دت ز�ن �5 �"ا("�@  G�K7B ه ازً̂  اس
 �,ده �  [یـا در ،�ـه اول �ـ��( �ـ�
(� �دارا �5 را MB,( ("ارد �2 زن ،d,رت*) ه دوم ���( در Bو� اس
 ��s �ه� 


ی ده" �7ار ��s را اس �)B ")!"د  ,ا��5 را   ا(G?ـب ی *و("انیM,  �� ر�,ع �
ب ��xh ���ا !"د?G)ه دوم ���( از ،�ده5 ا�  �  . @"ی���

  ا�0 دا�R; ;یّ ع*د و ;�ّ و@� ع�دت >; �ا ;���0

دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٦١ �*(�)! G7ـ" �یـ!"د  و ��و$�، 

 س� ،d,رت [یا�� e,  �� "�� 8pK� دارد �5 در�� �GMدا�U ن/ aB د,$ .  

 و �$" �ی!"د  و ��Gو7 !دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٦٢ �*(�)
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دت و7!  ,Mیx ا�,ش را�	�5ده  � !"د ط2F را ��s !"د ،دارد دی �� را /ن !"د Bو
دت!  ,Mیx �7ار �B "در و ده � ��] 
(� �� و7*)  MBـ,( و �B "@5 ��ا��� M,ن �ه

(� �5 را*)   ,e دارد ��s �ه��JB �5 در ���K� )٥٦٠ (Uدت �ا�,ن�ذ5ـ�  ��ـوG7 !ـ
"$، ��s ر�7ا �B "ا�� و ده � �)*)  از را !ـد F) s، xـ,د�[ ز�ـن �ـ��ا��ن  � ،ه
� و داد �7ار ز�ن /ن از را G� ��s,ان /(�� $�ط �� ده" �B �7ار M,ن �*ه"ه ز�ن [�او

�)�� � /(�ـ� �ـ"ون F7B�ـ ��s از ��" @��یا ��8 ده" �7ار ��s را /ن از ��" ز�ن [�او
5U 87ا"�B )ده روز (��d [یـا در 5ـ� ،*ـ�G $ـ,د�� روز ده از F��"@ �5 را MB,( $,د 	

5 $"ن 	d�� از ��" را ��xh ز�ن d,رتU 87ا"�B، ب?G)ا �B "@5 .  
دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٦٣ �*(�)! G7و �ی!"د  و ��و "$� 

دت !"د!  ,Mیx ا�,ش را�	�5ده  �دی �� را /ن و7
 Bو "$� �G$ـ,رت [یا در ،داd، 
@<�y) اول 
میا در �5 را MB,( ،دا(" �B را !د x و7 x د 7ـ�ار ��sـ @ـ"�� �Bـ !ـ

�B "ه�>@" ده �)$ـ" دارا را ��sـ �ه (*ـF) ـ� !ـ"د [�ـ� � در و� �) ��sـ �ه (*ـ
(���ا��ن  � ا�� و �B "@5 ��ا���*)  ��ا��ـ� xیMـ,  *و("انیF)، ��  ,M,ده  [ !"د �

�B "@5 ن ا�� و/ jد ���[ ه,F)، �? ّ�� 
 ��s را اس
 روز ده   س� [�� �5 �!"د اس
ن�� �5 �,رد دو در ا��GّF ده" �7ار �� در /(��K� )٥٥٨ (
رهـ��� از rیـ ��ه ��$� 
��� � �� ر�,ع( �(� س�،  ,Mو("انیب ،*?G)ر) !"د اFG!ا�ارد ") .  

دت �دارا و @"��M F,ن روز ده از *���G زن ا�� .٥٦٤ �*(�)! G7ـ"  �یـ!"د  و ��ـو$�
�دت !"د و و7
 Bو!  ,Mیx ا�,ش را�	�5ده  "$�، j�� ـ,رت [یا درd،  8pاز �Kـ

8F7 م,��� �B � !ـد x �روزهـ �ـ Mـ,ن ("ا("B �5$,د �� !@,ان ��ل ا�� �� ط,ر ا��
دفg� ده,� 
$" �[ از رو��7�M �  8,ن و (� ی اسF) تDd ) ـ,نM یـ��8 ه�� r

ــ" $ــ,ر � ــ,ن /ن ،)� M ــ را ��s ــ�ار ــ 7 �B "ــ ــ� � در و ده �] ــ ــ"اد روزه ــ� /ن � � � 
 ,Mیx)و("ا 7ـ�ار ��sـ را ده  ـ سـ� [��ـ �!ـ"د (Fـ,د ���ـ[ ا�� و "ی(� ��ا��� *

�B "ده، �GّF�ن�� �5 ��,رد دو در ا �� در /(��K� )٥٥٨ (
ره��� از rی ��ه ��$� 
��� � �� ر�,ع( �(� س�،  ,Mو("انیب ،*?G)ر) !"د اFG!ا�ارد ") .  
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  �wح در ��راy�0 و ا�0=�اء

dـ !�ـ��s، 8ـ Mـ,ن از اس�FGاء .٥٦٥ �*(�)MB 
�ـه ��ـ�ا زن 5ـ� اسـ /B از 
�eو�
 [یـا. دهـ" �Bـ ا(Lـم (ـ� یـ اسـ
 ��sـ M,ن �� /�,ده ی/ @��یا و ��Lا �ط[ 

م ��,رد در اس�FGاءL)ا �B �5 دارا زن $,د�ط دو �$ "$� :  
١ . �),Mی�ه� در روز ده از 8F7 اش �Z i37 ه"$ "$� .  
U5 �� [��ی. ٢B ]طل و �$" ("ا$�L� �Gا ��Gا� ^�!Bط[ ده" ی $ـ"ه UـL� Oـ�ا �


ه� ه�(@" ��Lا �ط[ �"ا(" ا�� [ی�@��ا. اسZ ن/ UO ه"$ 
 �� ��Lا �ط[ ی اس
ه� M^فZ ن/، UO )�
K )ز�$" B(� اس�FGاء �� �� .  

ص 
�5�D اس�FGاء [یاM Fوا�B ه� �� و ("ارد ��$B ان,G� از �eو�
  و ��Lا ط[�
5UB ی�,د� /B ن �� /ن,M AK5 5@" اّط^ع 	5B 
ً̂  ،اس  	ـ�ج داMـF@U 8ـ� �7"ر ��
 5B, ـه �ـّ"ت ���ا او M,ن �5 اس
 [�>@ او !دت ا�� و �Fd "@5 ���"ار و "ی(�

ن - $,د ��s i37 �B [�در �@yدر �5 ه� h��B ن از ��xـ "ی� - اس
 $"ه ��GD ز(
 ا�ـ� UـT ،(ـ� ی $"ه M,ن �� /�,ده @"��F و /ورد �ون�� را �F@U ��" و �5ده �Fd ��"ار /ن

a3س �F@U �� ��ّ�ر��K ه�>@" - Bر(< زرد  <,5r - ده,�/ "$ �KJـ,ب ��s ه@,ز �
�B م $,د و�� در /ن �� ���,ط ا���K� "�� � �5ذB د,$ .  

 روز ده از 8F7 زن ا�� .٥٦٦ �*(�)UO ل و $ـ,د Mـ,ن �ـط[ در 5ـ� �"هـ" ا��Gـ

Kی ،ه دت! "ی�F م طً �ا�G را هL)ی ده" ا�ی� و 5@" اس�FGاء  )�
K اء �ـ"ون�FGاسـ 

دتF!  و �5د اس�FGاء ا�� O "@5، TU �  را هUO 8 ،�,دKQ "@5 دت وF!  را M,د �ه
��  ا�� و /ورد �UO د,F) - "@<ب �� ه�/ O")ر(< زرد اB ـ,ده� در >@(yـ� - �$ـ" /
��s دتی ("ارد ! �p"GF� 
 F7ـ8 ا�ـ� �Fd "@5 �5 "ی� ،اس
 روز ده او !دت ی اس
 روز ده ازUO "$، 8KQ "@5 روز ده س�ِ  ا�� و UO "$ ی
 روز ده از او M,ن $��، 

 در Mـ,ن 5ـ� دا$
 r$ و7
 ه� ،روز ده $"ن �س}� از 8F7 و "ی(� 8KQ روز ده س�ِ 
ط[� 
Kی ه i37 اء ،$"ه�FGم � را اسL)ره ا زن در /ن 5ـ� dBـ,ر  ��ـj و ده" Bدو�

x د! �G�5 روز ده از 
�� در اس�K� "�� � �5ذB د,$ .  
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 r$ـ و7ـ
 هـ� !دت میا [�� در ،�$" روز ده از �G�5 زن !دت ا�� .٥٦٧ �*(�)
G$دا� "$ط[ در M,ن �5 �� i37 ی $"ه�ـ,د� dـ,رت در و 5@ـ" �B اس�FGاء (� /B، ـ�� 

��s 7 �,دن�B �B ")�  UOـ /ن از F7ـ8 /(�� �<�؛ ��دد �س}� !دت میا �5 [یا  
دت میا $"ن �س}� از ��" ا�� و $,د!، $r 5 درUB ]ط و 5@ـ" �Bـ اسـ�FGاء ،دارد �

B 7ا�� /�,د��B 8 �� ه�>@" - �,د�$ ��ّ�
 س� - ر(j5 P زردِ  �� U�x �B /ی" :  
'� �Bـ UOـ روز ده سـ�ِ  ی روز ده $"ن  �م از 8F7 �"ا(" dB �5,ر  در. اF) یـ$ـ,د" 

8KQ "@5 و   5UB �Fd �B "@5 .  
eـ� !ـدت �روزهـ از ��ـ" Mـ,ن ،$,د ���G*�B روز ده از M,ن دا(" �B ا��. بJGاس 


 و (�,ده 8KQ [ی�@�� ا اسZیو' �eJGK� م راL)ا �B "ده .  
ل و دارد dB �5 $r,ر  در. ج�Gا� �B "ن �5 ده,M ـ8 ،/نF7 م از روز ده $ـ"ن  �ـ

i37 �B د,$، Gط�ا� AJGK� 
دت روز rی �5 اسF! را  � O  KQـ8 سـ}T "یـ(�
��s ل و (�,ده�e ا!�JGK� م راL)ه�>@ـ" دهـ" ا �ی�ـ 
5ـ�  dBـ,ر  در اسـ

�eو �� 
FK) r$�7ن �@yن ه�,M 
B 
( روز rی از *���G ،اس  8�ده  $"ن 5
دت ،)روزF! را  � O  را !ـدت میـا $ـ"ن �سـ}� از UـF! Tـدت O ـ�  [یـا. "ی(�

 ً�^3dا »�uGراس« �B "@�) .  
ر .٥٦٨ �*(�)�uGاس �� @���  � O دتF! و 5ره �یسBل در �5 ی �ـ� ��sـ �ـ

spر �"ت در زن و �$" �B ،اس
 ��ام ��uGم اس !�ـ8 اdـ8 ،دارد را �ـsp ا��
ر�uGاس Aوا� )�
K ت وط�ا�G /ن ��ا! AJGـK� 
 �ـ,رد در ط�ـا�B G(ـ,! و اسـ

��s ��Gا�B �� ر�$ �B ر. رود�uGد�,ر  در اس�م L)ـ ا�B دارا زن $ـ,د 5ـ��ـ@� U 
  : اس
 $�ط

د M x,اه �$" �ی!"د  !دت �دارا. ١! G7و�� jه "$ی � "$F) .  
$" روز ده از �G�5 �و !دت. ٢� .  
٣ .���G* دت ��"ار از  . @"��M F,ن M,د !
ی ��رد �B روز ده از !دت میّ ا از ��" M,ن ("ا(". ٤ �) .  
٥ .j�� ر�uGص اس,g?� )زB 
 "ا�ـU ادا�ـ� !ـدت میا از TU ،او "نید  M,ن �5 اس
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�B "@5 ز( �,رد در وB �5 8F7 مّیـا از x د��ـj  5ـ� 5@ـ" �Bـ �*ـه"ه MBـ,( !ـ
�e را داردGاسJ، T{ن س,M ادا�� Uاز و 5ـ�ده "ا�ـ x د ��ـر ،$ـ,د B*ـ�G �ـ�� !ـ

)�
K،  ً̂ دت B �5ز( ��! G7ه در و دارد �ی!"د  و ��و از او !دت میّ ا دوم �ه و اول �
jده   jده�)U ه Bو�ـ @ـ"��M F,ن !دت میّ ا در س,م �ه در زن [یا ا�� ،اس
 �,ده �

 در ��sـ مّیـا $ـ"ن �سـ}� از TU (*,د i37 @"هی/ �ه   و 5@" "ا�U ادا�� M,ن [یا
 [�>@ـ ،(ـ� یـ 5@ـ" �B "ا�U ادا�� �ه ��jGK از ��"   اش ��یM,(�  ("ا(" زن ،>�رم �ه
 هjد �	�د  jده�)U هدت میا  �م $"ن از ��" و ده" �B �7ار ��s را >�رم �! 

�ده�B j@ی)U ه "ی� ،M,ن 
�و�e در d $r,رت در �Zیو' �eJGK� م را ا(Lـ
ر  ,ا(" B(� و ده"�uGدت و (�,ده اسF! را  � O   . "ی(�

  %���ان �[�% �ّ�; اح��م

دت B �5ز( ا�� .٥٦٩ �*(�)! G7س}� از ��" ،دارد �ی!"د  و ��و�میا $"ن  و !ـدت 
8F7 
د x �روزه �ا�G"ا از روز ده از��$! ��ّ� ��@B �G$دا "$�ّ�ـ� ه�>@" - �  �ه

  : دارد d,رت دو - M,ن ر(P زرد ی dB,ر 
١ .� ��ّ�5�8 ط,ر �� M,ن !دت میا $"ن �س}� از ��" �B@ی �$" �B، ��GK@�/ن  i37 

�ّ�ـ� �ـ� /�ـ,ده F@Uـ� ،5@ـ" �Bـ ا�JGـن را �ط[ در M,ن 
�و�e زن و7
 ه� و (*,د 
��� ا�� d,رت [یا در ،$,د �B ر(P زرد ی dB,ر  ��@B 8F7 روز ده از iـ,د 37ـ$، 

��s ب,KJ� �B روز ده از ��" ا�� و $,د i37 د,$ ),MB �5 "میـا از ��ـ !ـدت 
�ّ�� M �� 8�$,اه "هید  "$دیز  ی �، �eJGب اس,KJ� �B و $,د �L) ("ا(ـ" زن >@
���ّ ��@B �� ط,ر�8 ،�5 ذ�5 $" F7 روز ده از i37 �B ی $,د ��ـj �� ،روز ده از ��" 

ر�uGدر �5 اس ���K� )ن��) ٥٦٨و  ٥٦٧ "$ 8�! �B   . "ی(�
٢ .��ّ� ��@B ��GK� "$F) "@<زن @��یا �� ه�  Mـ,ن ر(ـP زرد یـ dBـ,ر  �ّ�� rی  @�

ه"ه*� �A در d,رت [یا ��j ،"ی(�  : $,د �B ذ�5 ��ل 7
دت B �5ز(! G7ی!"د  ��و� 
Dه اول از روزه ه�   jGDه ه �ا(�Gـ در >@(�y دارد �

 �ّ"تDن ،روز ه,M ه� درZ ط[ و� i37 8 زن و $,دKQ ��s  روز در سـ}T "ی(�



 ١٩٧/  گانه  هاي سه خون 

j�) هه زدهjی روز در /ن از ��" و $,د i37 و @"��M F,ن �ّ�� rی زن ،�� j& ه�	ی r 
��ّ�ه"ه M,ن *� �ّ�� ،$,د i37 و "ی(� ),MB �5 روز در j�)  ـ "هیـد��s ـ,بKJ� 

�B و $,د ��ّ� ),MB �5 ی روزjزده�e "هید  JGب اس,KJ� �B 5 و $,د روز [��ـ UBـ
jGDه   j�) j�� 5UB �� ن[ دو,M زن �5 دارد را ��@� Gط�ا� Aن در وا�ـ/ 5رهـBی 

�5 �� �sp ��ام اس
 را  �O �5ده و 5رهBی Q را � �ـ�ـ�5 �ـ� 
sp وا�ـA اسـ
م �L)اB "5 و دهUB ��] روز j�) زدهjی   5UB ����B 
 UـO ز(ـن ��j زن و اس

ه"ه از ��" ،B[ ز(�>@ [یا �@�� ،دارد را*� ��ّ� "یـ� /ن $ـ"ن 37ـi و (�ـj روز در ،M,ن  
8KQ ��s O /ن از TU و "ی(�U ب,KJ� �B و $,د ��ّ�زدهjی روز M,ن  �eJGاس 

�7��� 
 UـO 5ـ� �ه ه*jG روز در زن >@(�y و �B "@5 !�8 /ن ا��م ط2F �� �5 اس
ه روزه ،�,ده� OرF� نhـ� ر�G	��، Gط�ـا� Aن وا�ـ/ 
 و "یـ(� h7ـ را /ن 5ـ� اسـ
h7� روز j�) �5 ـ,ن /ن در زنM ـ��s  هیـد" Aوا�ـ 
 و دهـj روز روزه اّ�ـ و اسـ

ه زدهjی� Jd�a 
یـ ه*ـjG روز در را او $ـ,ه�ش $ـ,د 	�ض >@(�y و اس jدر (�ـ 
5UB ن��,M داده ط^ق ،[ دو "$�، ��@� Gط�ا� Aطـ^قیـا وا� ]، Jـd�a ـ,بKJ� 
�)B و $,د d��v ره ط^ق طـ^ق زدهjیـ ی دهj روز در را او ا�� اّ�. $,د M,ا("ه دو�

ل ��j و اس
 Jd�a ط^ق ،داده�� ً̂  /(�y از ��( <�ید  �ه F7 �58 $"ه ذ�ده 7DGاس 

اس .  

 روز ده از 8F7 زن ا�� .٥٧٠ �*(�)UO ط[ در �5 �"ا(" و $,د "یـ� ،Kـ
�( M,ن ،�
دت ���اF! م را /(� و M 8KQ ��s "@5,د �هL)ن ه�>@" ده" ا$ـ" دا$ـ�G ��ـ� 
�5 8F7 م ازن�اط� ی [��ی >@(�y اّ� @"�� M �B,ن دو�ره روز ده $"ن  �@ �G$ـ" دا$� 
�5 8F7 م از�ّ�ـ� $ـ�8 �ـ� ه�>@" @"�� M �B,ن هدو�ر  روز ده $"ن  � ��@B ه"ه و �*ـ

ن ،)"ید  M,اه" را �ّ�� [یا �ر rی �"ا(" @��یا ��G�B 8ّ ( ر(j5 P زرد M,ِن @y5ـ� ه� 
d�� در ،ذ�5 $"	 5UB ��]، Gا���ط��@ Aوا�، Gا�� ًط 8KQ ��s "@5 دت وF!  �ه

طً �ا�G را اس
 ��ام �sp �� >� /ن و /ورد � �� را M,د  � O   . "ی(�
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At�B7 ;@�ّ��7 ح�w  

�e از M ��s,ن ص� *? و ��� � در .٥٧١ �*(�)JG,ارد در اس��ن �5 ,M ده از 
 h��Bـ و ��s١ـ �ه (*ـ(� �دارا M,ن ،روزه از h��B اس
 $�ط ،$,د �G*B ��� روز

(� ،روزه از <�ید *) �e �هJGدارا را ٢اس "$�، 
�( $�ط اّ�K  ـ,ِنM دارا� �) �ه (*ـ
��s، ت ه��Dd ��s را �G$دا "$ت از �Bـی ا�� ���� �Dـd را jهـ �Gـ" دا$ـ$� 

	5B 
ت از �Bی �دارا M,ن روزه از h��B ا�� Bو� اسDd ��s "$ از h��B و �

 س� ی دو �دارا M,ن <�ید  �روزهDd ت ازDd ��s "$�، @<�] ),MB "7	 �)*) 

ن KJ� �B,ب@yا�� �5 $,د ه� h��B از ت از h��B �دارا M,ن روزهDd ��s و 
ت از <�ید  h��B �دارا <�ید  �روزه درDd ��s "ـ$ (*ـ(� �ـ"ون MBـ,( [�>@ـ �



 �� MB �5,( ا�� ��رد �B روز ده از MB �5,( در [�ه�y@. اسDـd ـ��s 
 اسـ
  . $,د KJ� �B,ب (*(� �"ون M,ن [یا ،�$" اول روز ده �e[ در �Uا5@"ه روز س�

(�)*� ٥٧٢. �p"GF� ���3 وh� س و @@"��MB F,( ا�� ،دارد �ی!"د  !دت B �5ز( و ��(
�5 �)*)  ه�>@ـ" ،5*ـ" �Bـ طـ,ل روز سـ� 5ـ� 5@@ـ" [��ـی ی �$" دا$�G را ��s �ه

�)*) $" ("ا$�G را ��s �ه�، دت "ی�F! را  � O "@@5 و �y)@< "�� "@��D� ـ��s 
دت "ی� ،(F,دهF!  ،ا(" ورده�( � �� �5 را یBهh7   . @"ی(�

  �B 5ز( .٥٧٣ �*(�)
ً
m,��� ه �� Fـ� دو �ه rی در ا�� @"�� M �B,ن �� r �Fی ه� �

� در @"��M F,ن�B �5 ی ه�r ن دو از,M روز س� از �G�5 )�
K روز ده از و jه ���G* 
)�
K ن دو [�� در و,M UO ده,�، �y)@<  روز ده از �ـ,ده UOـ وس& در �5 یBروزه

�G�5 "$F)،  دو هـ� یـ Mـ,ن دو /ن از �Bـی >@ـ"ه�  ،دهـ" 7ـ�ار ��sـ را دو هـ� "یـ�
�)*) دت �روزه در ی �$" ("ا$�G را ��s �ه! "$F) .  

 و 5ـ�ده "ا�ـU اسـ��Gار او در Mـ,ن "نیـد  و (Fـ,ده !دت �دارا B �5ز( .٥٧٤ �*(�)
���G* ن روز ده از,M  راه از و "هید  '�G?ِت  �,دن�Dd ن,M،  ص� *ـ? را ��sـ "ی�

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧درمسأله ، ضيا ھمان صفات حيھا  نشانه. ١
  . شود  یذکرم ٥٩٦ استحاضه در مسأله  یھا نشانه. ٢



 ١٩٩/  گانه  هاي سه خون 

(�y ،ده"@<  ً̂ ی روز س� �� ���G*  ,M)B F��"@ �5 �) ده از ،/ن Mـ,ن و دارد را ��sـ (*
ی روز ده /ن از TU و *�G (*,د�� روز ���G* ),MB F��"5ـ� @ـ �)eـ� (*ـJGو دارد را اس 

ی روز س� دو�ره ���G*، ),MB �� �)*)  (*,د *���G روز ده از ،/ن M,ن و @"����s F �ه
$" ه8gGّ� �� j $"ه �*ه"ه �ه M,ن ��L,ع و�،  5ـ� را /Mـ� Mـ,ن و اّول M,ن "ی�

�)*) �e ،وس& M,ن و ده" �7ار ��s ،دا$��s �G �هJGاس 
 �دارا زن ا�ـ� اّ� اس
دت! G7و�� "$ ��sـ �ه (*ـ(� �دارا 5ـ� MBـ,( دو از �Bـی >@(yـ� ،[ ��لیا در ،�

3�2 اس� � د x �روزه! "$د x �روزه در <�ید  M,ن و �! "$F)، &�	 ـ�y)/ 

دت میا در! 
(� و اس*) �e ،���� و ده" �B �7ار ��s اس
 دارا را ��s �هJGاس 
�B "$� .  

دت و ده" �7ار ��s را روز >@" ا�� .٥٧٥ �*(�)F! "@�) "�� "��D� ��s ده,F) 

ورده�( � �� روزه /ن در �5 �ا روزه و (�ز "ی� ،اس، h7  �ـ� را روز >@" ا�� و "ی(�

�( ��s �5 [یا ��نK، دتF! "@5، "�� "��D� ـ��s ـ� ،�ـ,دهy) را روزهـ /ن >@
��( روزه �G	�� "$�،  "ی�h7   . "ی(�

 ���س

�ء [�اّو� B �5وG7 از .٥٧٦ �*(�)� �yّ� از j�$ در  ـ زن 5ـ� MB,( ،"ی/ �B �ون�� �
��dس M,ن ،@"�� �B روز ده 	D) 
 و 5@ـ" dـ"ق /ن �ـ� �نیزا M,ن /(�� $�ط �� ،اس

س �ل در را زنD) »ءKD)« �B  ,ا. @"ی��� (Dـس @ـ"�� B(�ـ M,ن �نیزا از B �5ز( [ی�@
� ز(�و ( ("اردB �5 "�� از ��d �ا �,(ـ� �ـ� @"�� M �B,ن �نیزا از Bط,m( �ّ"ت $"ن 	

�5  ً	�! �)B  ,نی�,M ن زا ،@" /ن,Mی
 $ـ"ن �س}� از TU را M,ن @��یا ��8 - �ن اس
نیزا از روز ده� F��"@ - سD) ارد") .  

س در .٥٧٧ �*(�)J��F س روز دهD) ��ّ,  �� س� �G�) زمm 
  : اس
س�F �ا�G"ا. ١J� ِن  ،روز ده,M رجM نیزا از ��" $"ه� 
رج M,ن ه�>@" اسM ه"$ 

نیزا ه@<م در� jس ه (Dـس روز ده در داMـ8 ،در $ـ�رش روزهـ Bو�ـ اسـ
 (Dـ
)�
K .  
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س�F در ر���. ٢J� وج ،روز ده�M ن,M 
 �ـ Mـ,ن ا�ـ� [یـ�@ـ�� ا. �ـنیزا 	�& (� اس
M� �� نیزا ازرج �M ن ،��ددرج $"ن ز�M ن,M ا"Gا�� �FسJ� روز ده 
  . اس

س�F �ا�G"ا. ٣J� س روز دهD)، روز 
 $ـA در Mـ,ن "نیـد  و �ـنیزا ا�� [ی�@�� ا اس
i7ن ه�>@" ،$"ه وا,M سD) 
 و �ـ�دد B(�ـ �KJـ,ب (Dـس روز ده ��ء Bو� ،اس

س�F روشJ� س در روز دهD)، "@)�� اس
 ��s روز ده ه��K� ذ5ـ� ) ٤٨١( �5 در
"$ .  

(�)*� ٥٧٨. ),MB �5 8 زنF7 ن �ون�� از"�/ ��ء [�اّو� �yّ� �B ��"@، سD) )�
K .  
س �ّ" ا87  .٥٧٩ �*(�)D) ن,M@�ّ��B ارد و") ]��� 
 Bو�ـ �$ـ" �uJـ� rی اس

���G* س روز ده ازD) �� بK� �)B /ی" .  
ی $�j از را (,زاد و 5@" [یس�ار  زن ا�� .٥٨٠ �*(�)  ,��U� رج اوM ")ز MBـ,( ،س

س ،"ی/ �Bون ��� [یس�ار  از ��" ��Bط F���Lا از �5D) 
  . اس

�( mزم .٥٨١ �*(�)K 
��M �yّ� م�  "$م ا�� ���� ،�� ) )�� "$ dBـ,ر  در ،�


 از �5�
 �vَhْ�ُ �5 ��37 و اس
 �M �GK,ن �5 َ!َ��� �$,� 
 و �$ـ" ��$ـ�G اسـ
س M,ن ،@"�� MB �5 �B,( ،$,د س�&D) 
  . اس

ی ،(� ی $"ه س�& ���> r "@5 �5$ ه��ه .٥٨٢ �*(�) <�� ��yّ $"ه س�& �5 �


�( mزم ،(� ی اسK رس��B "@5 و ),MB �5 رج او ازM �B ـ,د$،  ً (Dـس Mـ,ن $ـ�!

  . $,د KJ� �)B,ب
ء زن ا�� .٥٨٣ �*(�)KD) ن,M "وا�� F��"@ ن [یا و,M د�� روز ده از,*) �G*، ه�ـ� 

س /نD) 
(TU �y ،اس@< 8F7 روز ده از UO "$، دت و 8KQ "@5 "ی�F!  Mـ,د �ه
  . /ورد � �� را

ء زن ا�� .٥٨٤ �*(�)KD) ن,M "وا�� F��"@ ن [یا و,M ـ� ،�<ـ�رد روز ده ازy)@< 
س او !دت �روزه ا("ازه �� ،دارد �ی!"د  !دت ��s درD) و ����، �eJGاس 
 و اسـ

ی ��B �p"GF@ی ("ارد !دت ا�� ���3h� 
س ،روز ده   ،اسD) و ����، �eJGاس �B "$� 
دت �� ،�ل [یا در و!  ,Mو("انی*  ,Mیx در ��s یس D) ی xیMـ,  F7B�ـ !دت 

س درD)، ر�,ع �)B "@5 دت ا�� و [ی�ـm �  را !ـدت "یـ� ،5ـ�ده 	�ا�ـ,ش را M,د !
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ل �5 5@" 	�ض �!"د�Gا� �B "و ده Gط�ا� AJGK� 
 از ،دارد !ـدت K5B �5 اس
 ،�ـنیزا Lـ"ه�jه روز  ـ دهـj روز از ��ـ" ،(ـ"ارد !دت K5B �5 و !دت از ��" روز

5ره� �eJGرا اس �� 5ره و /ورد �Bء �� �5 را یKD) ام�� 
  . O "@5 �  ،اس
ء زن ا�� .٥٨٥ �*(�)KD) نیزا ده� در� ���G* ی ازr ر دو @�ـ�یا ��ـM F��"@ 8,ن �

 �ی M,ن >�ر ی M,ن س� ی M,ن��G*، F� ن,M�"@ 5 وUB ��]  5ـ� (ـ"ارد 	ـ�ق هـj /(�ـ
x)ی 5, ه ز� )m,طB "$�، �y)@<  "هید  M,ن �5 را یBروزه�  وس& در �5 یBروزه

UO رو �,ده� jی روز ده ه �G�5 روز ده از "$س ،"هید  �5 یBه M,ن  �م ،�D) 
 اس
�� و@� Gط�ا� Aدر ،وا�  �5 یBروزهUO 5 را /ن �5 �,دهUB ن��,M ـ [ دو�B "ـ@�)، 

Gا�� ًدت طF! م را وا�A �هL)و ده" ا 5رهـBء �ـ� 5ـ� ی O ـ�  ،اسـ
 �ـ�ام ،(KDـ
  . "ی(�

ء زن ا�� .٥٨٦ �*(�)KD) ��x ی ازr ر سـ� یـ M,ن دو @��یا ��M F��"@ 8,ن �
ی M,ن >�ر ی M,ن ���G* F��"@ و  �M/ـ,ن [یM ـ,د�� روز ده از$ �Gـ,رت دو ،*ـd 
  : دارد

$" ��s در �ی!"د  !دت �دارا زن. ١F)، رت [یا,d jـ�� �� �B@ـی دارد را F7ـK� 8ـ�
س ،$,د �G*B (��� روز ده از �5 ه M,ن از ���"ارD) 
 �روزه در و اسUO  &وس

�� ،ه /ن M,ن@� Gط�ا� Aوا�، 5رهـB5ـ�ده را  ی Oـ�  
5ـ� �ـ� (KDـء �ـ�ام اسـ
م ده"�Q �� �5را  یBو5رهL)ا 
ء وا�A اسKD) � "ار و���ـ,ِن  از M ـ�M/ از 5ـ� 

�e ،$,د �G*B ��� وزر  دهJGاس 
  . اس
 !ـدت میا !"د �� d ] ),MB �5,رتیدر ا ،�$" ��s در �ی!"د  !دت �دارا زن. ٢

س ،"هید D) 
dـ�� ده روز  ��5 ��" از  �"اد روزه MB,( �,رد در و اس	   x د!
�� ،"هید @� Gط�ا� Aوا�، 5رهBی ء ��ام اس
 را  �O 5ـ�ده و 5رهـKD) �� �5Bی 
م دهـ"5L)را ا 
�e وا�A اسJGK� �� � ـ,( وMB 5ـ� TـU روز از jه"ه دهـ �*ـ
�B "@5، سD) )�
K .  

س M,ن از زن ا�� .٥٨٧ �*(�)D) ه� درZ UO ل و $,د�Gط[ در 5ـ� دهـ" ا� �ـ
ی ،�$" M,ن طً �ا�G "ی� 8KQ "@5 دت وF! یـ دهـ" ا(Lـم را ه  و 5@ـ" اسـ�FGاء "یـ�
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س M,ن از اس�FGاءD) "@)�ی�ـ و اسـ
 ��sـ M,ن از �FاءاسG ه� )�
دت KـF!  را هـ
�� در اس�FGاء 
�5�D و O "@5 �  اس�FGاء �"ون�K� )٥٦٥ ("$ �5ذ .  

ء زن ا�� .٥٨٨ �*(�)KD) ���G* د از"! x د از G�5ـ� !ـدت /ن ��s - �5 در !
 روز ده از یـ �ـ�دد �Bـ 37ـi روز ده از F7ـM، 8ـ,ن ("ا(ـ" و @ـ"��M Fـ,ن - اس
 روز ده

�B رد��، j�� Gراس�u و  � O دتF! ا���او  "@)ر ا��م ه��uGزن اس sp� 
 اس
�� در �5�K� )٥٦٨و  ٥٦٧ (
ء زن ا�� و ��$KD) 8F7 ه� در روز ده ازZ UO و $,د 

ل�Gط[ در �5 �"ه" ا�$ـ" Mـ,ن �ـ�، Zـ��وD اء دارد�FGاسـ  ه�(@ـ" /ن ��ـj و "یـ(�
sp زن اس�FGاء ا��م� 
�� در �5 اس�K� )٥٦٥ ( �5ذ"$ .  

(�)*� ٥٨٩. jن �5  ه F7 sB�ـ�s /ن اسـ
 5ـ� از �ـ�& M,ن �ـیاز $�ا �Bی>@
5( �"ا87 ده روزU 87ا "�B ("$� �G$��، در �,رد��hB س �ـD) �5 ��" ازB "ـ$� 

)�� "$س �D) از TU ا87 ده روز"� 
��ـ" از  �ـم $ـ"ن  ،[ ا�ـ� زنیـ�@ـ�� ا ،mزم اس
),M ده روز ��d	 س  D)B F��"@، eJGن اس,M ـ/ن� �B "ـ$
 �ـ� Mـ,ن Mـ,اه  ،�Dـd 

��s "$ دهـ� �ـ� ،ده روز [یـا از و (ـ� یـ �$ـ" !ـدت �روزه در �5 [ی>� ا و (� ی �
�eJGاس F� �� �B د,$ .  
یـ �$ـ" هـj ��ـوG7 @��یا >� ،دارد �ی!"د  !دت ،��s در B �5ز( .٥٩٠ �*(�) 

G7و�� "$F)، نیزا از ��" ا��� ی �ه rی   ���G* ی ازr ه�، UB در UB ن,M F��"ـ@، 
س او !دت �روزه ا("ازه ��D) 
س از ��" MB �5,( و اسD)  @ـ"�� �Bـ روز ده  

دت ه�>@"! G7و�� jه �Gـ" دا$ـ$$ـ" اش �ه(ـ� !ـدت �روزهـ در Mـ,ن و ��، 
�eJGاس 
ً̂ ؛ اس دت B �5ز( ��! ��s از او ��jGK ه ه��   ��
 /ن هDـjG و Kـ

ه� 
ی �ه rی   و ه(�,د �نیزا �ه دهj روز ا�� ،اس ���G*، UB در UB ن,M F��"@، 
س ،هD"هj روز  D) روز از و jه"Dه دت �روزه در G�B ),MB �5ّ  -  روز ده  ! 

 ��jGK از M �5,د  ��
K و jGـDه 
eـ� -  @ـ"�� �Bـ اسـJGـ اس�B "ـ$ از ��ـ" و �
]G$�� دت ا�� ،روز ده! G7و�� �G$ـ" دا$ �روزهـ در @ـ"�� �Bـ 5ـ� را MBـ,( و �
x د! "$F)، رش �5 ه�>@" $,د !د x �روزه �@�uG "ی�uG)ی اr هی � ���G* 

(� �دارا �ّ"ت [یا در M,ن >@" ه� ��*" و ط,ل*)  �دارا ا�ـ� و �$" ��s �ه



 ٢٠٣/  گانه  هاي سه خون 

دت! G7و�� "$F)، (�y را M,د ��s "ی�@< ]��� 
 [�ـ� � /ن �ه (*ـ(� �ـ اسـ

�( ���[ ا�� و ذ ��s "$ �5	8g در /ن روش �5 5@"K 8�� ه�� @��یا ),MB 

س از ��" روز ده �5 راD) �B ��"@، نیK� "$
 [�ه� �� �ه >@" ی �ه rی و �Dd 
ه ه� در "ی� ،5@" "ا�U ادا���، ��s h��B از  ,Mو("انی  ,e را M,د *��JB 5ـ� 

 ���ـ[ هـj ا�ـ� [یـا ا�ـ� و ده" �7ار x ��sیM,  ���ا ،ذ ��s "$ �5	8g در
)�
K، !"د��5 را  Aس@� ب دا(" M �B,د �?G)ا  	8g در ��( /ن e, �a و "ی(�

��s ن�� "$ .  
نیزا از ��" ا�� ،("ارد �ی!"د  !دت ،��s در B �5ز( .٥٩١ �*(�)� یـ �ـه rی   

���G* ی ازr هس /ن اّول روز ده ،@"��M F,ن �D) ن دوم روز ده و/ �eJGاس 
 اّ� و اس
),MB �5 "�� ن از/ �B ��"@ �]�� 
eـ� اسـ
 ���[ و �$" ��s اسJGـ" اس$ و �

�� در e, �JB �5 �� "ی� ،��s [�� � ���ا�K� 8F7 �58 $" ذ�!   . "ی(�

  اح��م ���Bء

(�)*� ٥٩٢. �y)/ �� sp� Aوا� 
 ��8 اسh7� روزه ه �ه� OرF� نhر�، �� 
ءKD) jه Aوا� �B "$� .  

 رس("ن .٥٩٣ �*(�)�Bن از ی"� ��  &ّM ء �� �7/نKD)، ام�� 
� �ـ� (یـز  �,ارد و اس
Gا� ��@��Aط وا�ء �� KD) ام�� �B "$� :  

 ١ . Tّ� مل M"او(" (�G� ص,g?� تDd او ١و.  
 ی/ M,ا("ن. ٢ B �5 ه"Lس Aدار(" وا� .  
�" در  ,7ّ'. ٣ K�.  
 ٤ .8Mدر $"ن دا "LK� ر /(�� �"ون,F!  و �LK"ا��Jام ��LK� )Q" از ا�� Bو� "ی(�

"LK� U��F� Mـرج <ـ�ید  درِ  از و داMـLK� 8" درِ  rی از @��یا ��F! "@5 8,ر) �
(� ،$,د�B ارد") .  

 <ـ�ید  در از و دا8M در rی از ه�>@" ��LK� U��F" و �LK"ا��Jام �� $"ن وارد. ٥ 
                                                           

 .توضيح داده شد ٤٠٥منظور از صفات مخصوص ، مواردی است که در مسأله .١
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رجM د,$ .  
٦.B��$ ]G$دا�� �ا�� "LK� 8 $"ن درMدا.  
 ٧ .]G$ا�� <��$ـ" یـ Mـ,د�LK" در �� "LـK� ـ,ر ازF! لش وارد ، ه� >@" در �

   .�LK" (*"ه و از ���ون $��B را در �LK" �<�ارد
س �ل در زن � �5دن �Bی(�د  .٥٩٤ �*(�)D)، ام�� �B "$� �ره BوDّ5 ارد") .  
س �ل در B �5ز( دادن ط^ق .٥٩٥ �*(�)D) 
ط8 ،اس� �B "ـ$ ا�ـ� [�ه�y@ـ. �

5 در زنUB ن��,M �5 ،[ دو  ،$ـ,د داده طـ^ق ،ذ5ـ� $ـ") ٤٨٤( �Kـ��� در /ن ���@ـ
Jdد�,� a8ّ  ط^ق [یا نJ� ل[ یـا ط �ـ�دد �ـ��ـ[ mزم اسـ
 ا�Gیـ�@�� ا ،اس
 ا$�

ً̂  ،$,د ا��اء ط^ق d��v دو�ره d,رت �5 س M,ن روز س� B �5ز( ��D)  روز و "هیـد 
 jL@U و >�رمUO ل /ن در و �,ده و $*ـj روز در سـ}T اسـ
 $ـ"ه داده طـ^ق �

jGDن ه,M سD) ه"ه*� �B "@5 ی $*j روز در /(�� �@  ��ّ�ه"ه M,ن �ا *� �B "@5 
س �,دن /ن � �5D) �� j��B د,$، Jd�a 8ّ  او ط^ق �,دنJ� ل از ��ـ" اّ� اس
 ا$�

س M,ن از زن /(��D)  ً
ّ

^5 UO "$ "@<8 ه�KQ ده��) "$ . اس
 Jd�a او ط^ق ،�

 ا�0ح�:;

رج زن از �5 یBه M,ن از �BیM �B ـ,ن ،$,دM ـ�eJGاس 
 ,7ـ�i در را زن و اسـ
M �e,ن "نید JGاس »�eJGK�« �B  ,ی�"@ .  

M �e,ن .٥٩٦ �*(�)JGدر اس ���G* تی ر(P زرد او7 � و �2ر7 و س�د و رو$[ ��7
("ه و �5@�� 
یـ ه�سـ �ـه اسـ
 ���[ Bو� "ی/ �B �ون�� س,زش و 	*ر �"ون و اس 
زه و ��Q� و ��م و �ه�  س�خ  "$eـ� و "یـ/ �ون�ـ� س,زش و 	*ر � و �JGـ,ن اسM، 

�e ،��,غ از � �8F7( و ("ارد ��Bّ�@ا��5  �"ی"ا87 �JG2�ّ اسJ� �)B ّ�ـ2  در $,د وJ�
ط�ا�G و اس
 ا$�ل ���7 سل) ٦٠ ( از ��" /ن $"ن Aن وا�/ 
 از ��ـ" ز(ن �5 اس

 �� هj س[ [یاZیو' �eJGK� 8�!   . @"ی(�
(�)*� ٥٩٧. �eJGس� اس jK7 
  . �ه��5 و �G,ّس�3 و ���7�: اس

 ١ .�eJGاس �7���ن: / 
 دارد �Bـ �ـ� Mـ,د �ـ زن 5ـ� را �ا F@Uـ� �رو 	�& M,ن �5 اس



 ٢٠٥/  گانه  هاي سه خون 

  . (�ود 	�و /ن در و 5@" /�,ده
 ٢ .�eJGّس�3 اس,G� :ن/ 
 /ن �,$ـ� rیـ در ه�>@ـ" ،رود 	ـ�و F@Uـ� در Mـ,ن �5 اس

"$� �� �ـ� و "یـ�( �ون�ـ� �F@Uـ <ـ�ید  طـ�ف از Bو�GدسـB 5ـ�  
ً
m,زن ���ـ  ��ـ�ا هـ

  . (�س" ،("�@" M �B,ن از �����,�
 ٣ .�eJGن: �ه��5 اس/ 
 <ـ�ید  ط�ف از و ر	�G 	�و /ن در ی ��	�G 	�ا را M �F@U,ن �5 اس

� �� و "ی/ �ون���GدسB �5  
ً
m,��� زن   . ��س" �@"(" M �B,ن از �����,� ���ا ه

 ب در اس
 ذ�5 نی$?G)ا("ازه ا �F@U �� ان [�� در ���,ل ط,ر,)� 8�! �B و $ـ,د 
ل ه@<م در��Gاز ،اس �F@U Q�� *�ده	و  �� 
�� �,���B دهDGـ اس�B ده $ـ,د وDGاز اسـ 

T@�  ید�>� Q�� از �F@U، �5 در 
	7�� و ��
$" D) 8�� �F@U,ذش ��"ار و ��ب � )�� 
	5B 
ل Bو� اس�Gدس �Q5� 	ـ
 5ـ� ،�یرا �ه�  �ZـیDB و دارد �� و �ـ�ب 
�ـ7

 �Bـ�طF@U Fـ� �ـ� ا�ـ� و Kـ
�( 5Bـ	 �ـ,رد [یا در ،اس
 �F@U از ��Gیس�  و *���G /ن (D,ذ
g�M)B ید  �,اد و�>� )�� �	e�5 $"ه ا S� ��� ذ5ـ� $ـ"ه در 
$ـ" ("ا$ـ�G ��ـ�، 
  . ("ارد ا$�ل

  ا�0ح�:; اح��م

�e در .٥٩٨ �*(�)JGاس �7��� �?,اه"  ه�>@" �د��< وr ,eی (�ز ه� ���ا زن "ی�
 �g! و ��Z ز
 س�هj �?ی(�*U ء راز��vب و !*�) �� در �5 ��,رد �<� - ,ا("�K� 

�� و - $,د Bذ�5 �) ٦٠٦(@� Gط�ا� AJGK�، �F@U ی و "ه�5* /ب را "یـ� و 5@" !,ض 
ه�Z ج�	را  �y)  . ��*" /ب ،"ه�رس /ن �� M,ن >@

�e در دا(B �5 �)B �GKز( .٥٩٩ �*(�)JGاس �7���  وeـ, rیـ (�ـز ه� ���ا زن "ی�
ً̂  و �د��< ز ���) ��Z و �g! را 
*U ه س�j  !gـ�ش (�ـز ،M,ا(ـ"ه �Bـ وeـ, rی �

ط8� 
ه8 ه�>@" اس� �d�� ���	�ا� در و �,ده 7�K� ه ,5B ده��) "$ /ن "ی� و �

 دو�ره M,ا("ه و ا�� و7
 ��$�G راKه 
 5ـ� Bدر dـ,ر  �<ـ� "یـ(� h7ـ ،ا�� و7

���K� )8 /ن $,د) ٦٠٦�$ .  
�e در .٦٠٠ �*(�)JGّس�3 اس,G�، ��@� Gط�ا� ،dـaF (�ـزِ  هـ� ��ا�ـ زن "یـ� ،mزم 
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8KQ "@5 زم وm 
5ره ،M,د �(�زه ���ا اس� �eJGاس �7���در �5  ��) ٥٩٨( �Kـ�
م هj ذ�5 $" راL)ه و ده" ا�e ه��JGّس�3 اس,G� 8F7 ز از�)� Qـ�aFـd ز ،� از (�ـ

ز ��8�) ��Z ی��اx U�x /ا ،"ی���ز /ن �)، 8KQ "@5 ن �� !^وه و/   aFd ید  روز�> 
5ره ،M,د �(�زه ���ا� �eJGاس �7���م را L)ده" ا .  

�e ا�� .٦٠١ �*(�)JGّس�3 اس,G� 8F7 ز از�) aFd یdـd 8ـaF (�ـز [��ـ در � 
ز �ط وا�A ��ا��@�� ا�G "ی� ،$,د�) aFd 8KQ "@5 ی !�"اً  ا�� و B,$	�ا� �رو از 

ز ���ا�) aFd 8KQ "@�)، ��@� Gط�ا�ز ���ا "ی� ،mزم �) ��Z ـ� وg! 8ـKQ "و 5@ـ 
ز�) xJFd �5 8 �"ونKQ م وL)ا Zید  'یو�eJGK� �> ا("ه,M، 8ط� 
 "ی� و اس

 را /ن�) h7 �G$�� 

 دو�ره M,ا("ه و ا�� و7Kه 
ز ���ا ا�� و "یا�� و7�) ��Z 
 و ��vب (�ز از F78 "ی� ،(�@" �g! 8KQ و*! 8KQ  @�ـ�یا یـ "یـ�� Mـ,ن >� ،"ی(�

i37 ه"$ "$ز(� و � ��Z و �g!� 8 �"ون �5 راKQ م وL)ا  ،M,ا(ـ"ه <ـ�ید  'یوZـ
�) h7 �G$�� 
   ١."یدو�ره �?,ا(" و ا�� و7

�e در .٦٠٢ �*(�)JGه��5 اس�، ��@� Gط�ا� Aوا�، ز ه� ���ا زن "ی��) �F@U و 
ل�Gی 5@" !,ض را دسز ���ا r 8KQی اس
 mزم و ��*" /ب �) aFـd یـ وr 

8KQ ا���ز �) ��Z و �g! ی وr 8KQ ا���ز  و ��vب (�*! ��  [��ـ و /ورد �
ز�) ��Z و �g! ب و�v� و *! ��d (�ـز ���ا "ی� @"ازد�� 	d�� ا�� و @"ازد�( 	

�g! و  از UB در M UB,ن �5 اس
 dB,ر  در [ �,اردیه�� ا. 8KQ "@5 دو�ره !*
�F@U �� ل�Gس" دس�� ل �� �F@U از M,ن "ن�رس >@(�y اّ��Gدس d�� �7"ر �	 "$� 
d�� /ن در �G,ا(" زن �5	 8KQ ی و (�,دهr زی (� ���G* ")ا,?�، Gط�ـا� /ن mزم 


ل �� �F@U از M,ن ه��ه �5 اس�Gس" دس�� �F@U ل و�Gیـ و �5ده !,ض را دس /ب 
eـ� KQـ8 زن ا�� [ی�@��ا. �?,ا(" (�ز و "ی(� 8KQ و ��*"JGو 5ـ�د �ه�ـ�5 اس 

ز�) ��Z را  ً̂ ز از B 8F7و� M,ا(" ���) �g! ی �ـ� F@Uـ� از دو�ـره M,ن ،/ن [�� در 
ل�Gرس دس�"، ��@� Gط�ا� Aوا�، ز ���ا "ی��) �g! )�� 8KQ (yـ� Bو� "ی(�@< 

                                                           
 گ+ر رايف ديوظا  یول نداده انجام را متوسطه استحاضه غسل آن  یبرا زن كه  ینماز باطل بودن. ١

  . باشد  یم واجب اطيبنابراحت، است داده انجام



 ٢٠٧/  گانه  هاي سه خون 

��dی (�ز دو ن�� /ن در �G,ا(" زن �5 �$" ���"ار �� 	 ���G* ")ـ�یا ��8 ،�?,ا�@ 
��( را !* و ��vب (�ز �G,ا(" 8F7 ن /(�� از,M رهل �ـ� دو��Gا(ـ" ��سـ" دسـ,?�، 


�( mزم (�زه /ن ���اK 8ـKQ  <ـ�ید�ـ,رت هـ� در و ��@ـ" d ز(ـB  8ـKQ 5ـ�
�5 �eJGم داده�اسL)ه ا�، G7و  B م ("ادهL)ا ,e83 وF� 8KQ زم ( ،��" ازm� 
K

>� ,eد�و� .  
 >@ـ" �ـر KQـ8 5ـ�دن $,د ا�ـ� �B وا�A زن �� 8KQ �5 ��,ارد در .٦٠٣ �*(�)

ی دارد �eر او ���ا G?س �!�B  دیز� ) 8�ّJ  8�7 
ً
m,��� �5 

�اسK، �B ")ا,  �� 

  . "ی(� �j�ّ  /ن ��
(�)*� ٦٠٤. �eJGK� �3ّس,G� �5  KQـm، 8زم ط�ـا�G �@ـ�� هـj و �د��< وe, "ی�

"@5، �e در Bو� �د��< وe, ��" و /ورد � �� اّول را 8KQ "ی�JGK� �5ـ8 5ـ� �ه�ـKQ 
	5B 
ط�ا�G و اس AJGK� 
 "یـ� �د�ـ�< وeـ, �?,اه" ا�� ،�د��< هj وe, �5 اس
8F7 8 ازKQ، ,eد��< و� .  

 وG7 �در ا�G"ا .٦٠٥ �*(�)  �eJGاسB � و 
KQـ8  ،�ـ"ه��ون (�ـM,ن در �ط[ اس
 وe, و (ی��e وا�A (�ی� سJGم اس$ـ" j5 ه�>@" "ی�� �ون�� ا�� و $,د �B ا���، 

Aوا� 
eـ� ا��ـم ط2F اسJGـ8 اس�!  در Mـ,ن 5ـ� Bز�ـ(  ـ UـT /ن از و "یـ(�

 Mـ,ن �ـ� /�,ده 5@" دا�F@U 8M ا�� �5 اس
 J�B�ّ  در Bو� "ی�( �ون�� ه�>@" ��Lاس

�B د,$، Aوا� 
 �� اسZیو�eJGK� ' 8�! "@5 .  
�e زن .٦٠٦ �*(�)JGK� از �"ا(" ا�� G7وB �5 ل,v*� ,eی و 8KQ ه"$ ),MB از 


�( هj 	�ج دا8M در و �"ه�( �ون�� اوK، �B ")ا(  ,ا,Mز "ن را (�  G7وB �5 ـ�B "دا(ـ 
UO �B ")� �� M� �� ن ،@"ازد��@yـ 5ـ� ه��B "ا(ـ,  dـ�� [یـا در را ���ـ" �(�زهـ	 

)  . �?,ا(" ،�د� وe, �<ی�� دو�ره 8KQ 5@" @یا �"ون Bز�
ز و7
 از 8F7 زن ا�� .٦٠٧ �*(�)�)، �eJGK� �3ّس,G� ی ��ـ,ارد در ،$ـ,د �ه�ـ�5 

ز و 8KQ [�� اس
 mزم �5�) 	��d ا� i7د وا,*)، Aوا� 
 را (�ـز �� ���,ط 8KQ اس
م (�ز و7
 "ن�	�ا رس از ��"L)8 /(�� �<�؛ ده" اKQ ا را���ا("ِن  ,M نی (�ز ه� �� 


م اذان و7
 rی(�د  ،�7/ن Tّ� &M  ��8 �<�ید  ��L)داده ا "$ از ��" �^	d�� و �
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dـ�� (�ـز و KQـ8 [��ـ 5ـ� �ا �,(� �� �?,ا(" را (�ز و رس" 	�ا (�ز B$�! و7
 /ن	 

 و (*"ه*U س� jم هL)دد ا��، م [�� ا�� اّ�L)8 اKQ ز و�) ��d @�ـ�یا ��ـ8 $,د 	
�uG@� ن�رس" 
ز M,ا("ن ���ا 8KQ /ن ،$,د (�ز و7�) 	5B )�
K و ز ���ا "ی��)، 

  . "ی(� 8KQ دو�ره
�e در .٦٠٨ �*(�)JGK� �7��� ّس�3 و,G�، ا زن���ز ه�  ��Q >� ��,�ی (�ز >� �(�

ز دو M,ا("نو  �د��< وe, "ی� ،�AJGK >� و وا�A >� ،��,�ی�) �ی�ـ وeـ, rیـ � 
)�
K، "@<ز دو ه�
 را (�*U س� jون و ه"� ��d �ا�Gـ"ا از زن 5ـ� /ن �<ـ� ،�?,ا(" 	

 ,eو�ز  اّول (�  �G)ا�ز ه� در ،��" (�Z ط[ و� UO "$ Zـه� در �ـ,دن UOـ و �
	5B )�
K ؛d�� [یا در [ی�� ا�@	 )ه� در M,ن B �5ز�Z ط[ و�ی�ـ ،$ـ"ه 37ـi �ـ 


 5ـ� را �ا ��ـ,�ی (�ز �?,اه" ا�� ،[ ط,ر�ه�. �?,ا(" وr ,eی � را (�ز >@" زن اس
 �ـ دو�ـره اسـ
 M,ا(ـ"ه  @�ـ 5ـ� را �(�ـز �?,اهـ" یـ �?,ا(" دو�ره طً �ا�M G,ا("ه


!م "ی� ،�?,ا(" ���  5رهBا �5 را ی��� �eJGم ذ�5 $" اسL)دهـ" ا،  ��ـ�ا اّ�ـ
ز M,ا("ن�) Gط�ا�(�y ،$"ه 	�ا�,ش سL"ه و @<  ،/ورد �ـ �� 	,راً  (�ز از ��" را /(�


�( mزمK 5ره� �eJGم را اسL)ا و ده" ا���ه "Lل ه� در ،س�, س Kـ
�( mزم ،�
5ره� �eJGرا اس ��   . /ورد �

(�)*� ٦٠٩. �eJGK� �7��� ی دهـ" ا(Lـم �5ر ،(�ز از ��Q �?,اه" ا�� �G,ّس�3 
ً̂  اس
 دا$G[ وe, /ن $�ط �5   �ـم از ��ـ" >@(yـ� ،7ـ�/ن را �ـTّ 5@ـ" �?,اه" ��

ز $"ن�) "$�، ��@� Gط�ا� Aوا�،  ،��	Gـ� (�ز ���ا �5 یBوe,  و �د��< وe, "ی�
	5B )�
K .  

(�)*� ٦١٠. �eJGK� �5اه" ا�� �ه�,?� Q�� ز ازم �5ر ،(�L)ن $�ط �5 ده" ا/ 
,eو ]G$دا 
ً̂  اس �� "@5 Tّ� �7/ن را، �y)� �� �F@U از UB در M UB,ن >@�GدسB 5ـ� 

 
ً
m,��� نم (�ز ���ا KQB �5� ،رس" M �B ")"@� �B,ن 
یس�ا از �����,� ���ا ز(L)ا 

��ـ() ��Tّ� 8 �7/ن( /ن 5ر ���ا ،داده 	ط�ـا�G و اسـ
 5Bـ AJGـK� ن/ 
 5ـ� اسـ
 @�ـ�یا ��ـ8( �ط8 5@@"ه وe, از او س� زده �$ـ" dB �5,ر  در �GّFا� ،8KQ "@5 دو�ره

$" �5ده ادرار�(، ل �ـ� F@Uـ� از M,ن "ن�رس ا�� اّ� ،�د��< وe, "ی��Gدسـ  ���ـ"ار �ـ



 ٢٠٩/  گانه  هاي سه خون 

��d	 )d�� /ن در �G,ا(" زن �5 �$" Bز�	 8KQ  را) ��ـ8 �ـTّ 7ـ�/ن( /ن 5ر و "ی(�
مL)ده" ا، Gط�ا� Aن وا�/ 
8 �رهدو �5 اسKQ "@5 .  

(�)*� ٦١١. �eJGK� �7��� "�� از ,eو و �eJGK� �3ّس,G� "�� 8 ازKQ ـ, وeو 
�e وJGK�  �58 از ��" �ه�KQ،  �,رد دو در �<� $,(" (�ز �*v,ل 	,راً  "ی�@�GاسـBی 

�� در �5�K� )٦٠٦و  ٦٠٢ (��  و (�ـز از F7ـ8 ا7�ـ� و اذان �DـB ]Gو�ـ ،$" ا$ره /(�

 /ن �AJGK �,دن ،���FG �8د� �� �5 ا��mام �ة� �F از 8F7 وارده �د!ه M,ا("ن�S 

5ره [�ه�y@. ("ارد ا$�ل $"هB�5 ��ا ی�م $,د L)ا 
 ��M، 8,ا("ن (�ز mزم اس
 F7ـ8 از (�ـز  یBو 5ره اس
 Jd�a /ن �� سL"ه �5 ���> و ُ��� �� �

ً
m,5ـ� ���ـ

م �L)اB 8 $,د�� ]G	8ّ  رJ� �� زشز در و ("ارد ا$�ل ،�@�ل در (��) jه �B "ا(ـ,  
5ره� AJGK� 8�� و 7@ـ,ت Qـ� را /ن ��ـ� eـ� زن ا�ـ� [�ه�y@ـ. /ورد �ـJGK� 

ز�)� �� ط8 ���,م $,د �5 /ورد �� 
ً̂  -  اس ��  ��8�� ( دLوردن��یـ ر5ـ[  "Uیـ "
زش �ط8 �,ده �ه از $�B rی/�"ن �) "��D� ط8 5@@"ه�  - �y)@< ��ّ,G�  8طـ�
d�� �"ون /ن از ��" ی /ن [�� در (�ز $"ن	 ��ّ,  8�طـ8  �,�ـA ا�ـ� [یا ،$,د 7�
ی 8KQ $"ن  ,eو�او  �)B د و,$ �B ")ز /ن  ,ا �ـ"ون وeـ, یـ KQـ8 ه�ن � را (�

��d  . دو�ره �?,ا(" 	
�e زن .٦١٢ �*(�)JGK� ا�� Zو��D یا اش] "$ (�ـز و KQـ8 یـ وeـ, ن�ـ� 5ـ� �

��d3�B 2و� @"ازد�( 	� Zو��D ر اشG	و (�@" ر ��d("ازد�� 	،  ��	Gـ� وe, دو�ره "ی�
ی 8KQ "@5 و ��d  . $,د (�ز �*v,ل �^	

M �e,ن ا�� .٦١٣ �*(�)JGنی��  زن اس �G$و دا i37 د,*)، �y) eـ�ر او ���ا >@
 "ی� ،("ارد  �M/ ز و F@Uـ� ��ا$ـG[ �ـ ه�>@ـ" "یـ(� �����,� M,ن /�"ن �ون�� از (�
"@)ط�ـا�G �@ـ�� و �$ـ" /ن K7ـ�
 GK[� و ��Lا دا8M در /ن � Aـ,� ،وا�ـ�����از  

رج $"نM ن,M، 8F7 از ,eی و 8KQ مL)ه ا�� و $,د ا ,5B "@5 ن و,M ی/ �ون��"، 
�y)زM,ا("ه >@�)،  /ورد دو�ره "ی�L� ن را/ �طـ8 �!ـ� (�ـزِ  [یـا $ـ"ن 	d�� Bو� 

ط8 $"ن� ,eی و 8KQ �)B د و,$ �B "),راً   ,ا	ر د @یا �"ون  KQـ8 رایـ<� وe, ی�� � 
م ده"L)ره �?,ا(" ،اط�ا�G ه�>@" ،(�ز را دو� AJGK� ن/ 
یـ وeـ, دو�ـره �5 اس 
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8KQ م راL)ده" ا T{ز س  . <� �?,ا("ی�ر د  را (�

  ا�0ح�:; ��ع �=�دن X7$�م اح��م

�e ("ا(" زن ا�� .٦١٤ �*(�)JGع 5"ام از او اس,) 
ز M,اه" �B �5 �B,�7 ،اس�) 
���@ ،�?,ا(" Gط�ا� Aزم ،وا�m 
ً̂  ،5@ـ" ��Bرسـ را Mـ,د ،ا��ـن dـ,رت در اسـ  �ـ�
 "�ـ	�� 5ـ� /ن از ��ـ" و /ورد �ون�ـ� و 5@ـ" dـ�5B �F و "ی(� 	�ج دا�F@U 8M ���"ار

�eJGی 5"ام او اسr س� /ن از jK7 
5ره ،اسBـ�ا 5ـ� را ی��ن / jـK7 ر,Gداده دسـ 
م $"هL)ده" ا � �"ا(" ا�� Bو  G7وB �5 ـ�B "اهـ,M زeـ� �?,ا(ـ" (�ـJGاو اس v ـ��� 

�)B "@5، 8F7 ا رس از�	ن�" 
 Bز�ـ( در ��ـj [یـا. ��B "@5رس را M,د  ,ا(" �B هj و7

ر ط�ا�G �� (?,اه" زن �5 اسG	5@" ر  !�ـ8 ط�ـا�G �ـ �3ـ�2  ,ا(ـ" �Bـ زن ا�� اّ�


�( mزم "ی(�K د,M رس را��B ً̂  ،"یـ(� eـ� ("ا(ـ" ه��ـه �ـ�JG7 او اس�ـ��� 
یـ اسـ 
ر طً �ا�G �ا �,(� �� ،�G,ّس�3G	ر �B "@5 5ـ� jهـ Zـ��وD ـ�eJGاس �ـ��7�و  jهـ Zـ��وD 

�eJGّس�3 اس,G� م راL)داده ا "$� .  
�e زن .٦١٥ �*(�)JGK� 8 ا��F7 د /(�� از,M رس را��B "ل 5@ـ,vز �*ـ ،$ـ,د (�ـ

�y)��7
 g7" ،ه@<م (�ز >@ �G$و دا �� Zو��D د,M 85ـ�ده !�ـ  ً̂  اش eـ�اسJG �ـ�
��D �eوZ �� و �,ده ���7�JGاس �7���ز ،(�,ده !�8 ��7
 g7" ا�� و اس
 Jd�a او (� 

�G$ی ("ا3�2 او !�8 � Zو��D ده اش,F)، 8�� ��)/ �eJGو �,ده �ه�او�5  اس �� Zو��D �7��� 
ر G	ز  ،�5ده رط8 ش(�� 
  . اس

�e زن .٦١٦ �*(�)JGK� ا(" ا��,G) د,M رسـ را��B ' یوZـ ا(Lـم �ـ"ا87 ،"یـ(�

�e �� او وا�A اسJGK� ؛ ً̂ �e دا(" B(� ا�� ��JGاو اس �7��� 
 "یـ� ،�G,ّسـ�3 ی اس

5ره� �eJGاس �7���م را L)ـ ا�ـ� و ده" ا�)B "ـ� دا(ـeJGّسـ�3 اش اس,G� 
یـ اسـ 
5ره "ی� ،�ه��5� �eJGّس�3 اس,G� م راL)ده" ا، �ً̂  �"ا(" ا�� Bو F7 ی 5"امr ن از/ 
ر jK7 ه�ن ��DوZ �� "ی� ه�,د jK7 س�G	ر ً̂  "ی(� ً̂  ا�ـ� �ـ� Fّسـ�3 7ـ,G� ن و �ـ,دهªا 
�)B ")دا �7���ی $"ه  �)، �� Zو��D �eJGّس�3 اس,G� 8�! "@5 .  



 ٢١١/  گانه  هاي سه خون 

  ا�0ح�:; ��ع ���'z اح��م

�e ا�� .٦١٧ �*(�)JGاس �7���ز از ��" زن ط�ـا�G �@ـ�� ،$ـ,د �G,ّسـd، �3ـaF (�ـ 
 Aاوا����ز �) ��Z و �g!، 8KQ "@5 ز از ��" ا�� و�) ��Z و �g!، �3ّسـ,G� ـ,د$، 

��@� Gط�ا�  Aاوا����ز  ،KQـ8 [یـا از ��ـ" ا�ـ� و "یـ(� KQـ8 ،!*ـء و �vـ�ب (�ـ
�eJGّس�3 اس,G� ادا�� �G$دا "$�، ��@� Gط�ا�  Aاوا����ز �) aFd ��( ��" �روزه، 

8KQ   . "ی(�
�e ا�� .٦١٨ �*(�)JGاس �7���ی ز از ��" زن �G,ّس�3 �) aFd، �5یـا �� و $,د �ه�] 

7 �ل�B ")��، �� در �5 را Bا��� "ی��K� )ـ" ذ�5 /ن $�ح) ٦٠٢$، 
FـK) ز �ـ� (�ـ
��Z و �g! ز و و ��vب (�*! 
یر!   . "ی(�

�e ا�� .٦١٩ �*(�)JGاس �7���8 زن F7 ز از5رهـ "یـ� ،$,د �ه��5 ی �G,ّس�3 ،(�� 
eـ� ا�ـ� و دهـ" ا(Lـم را �ه�ـ�5 ی �G,ّس�3JGّسـ اس,G��3، �5ـ,د �ه�ـ$ 5رهـ "یـ�� 

�eJGم را �ه��5 اسL)و ده" ا �y)�e ���ا >@JGّس�3 اس,G� �KQB �5ده "$�،  "هی	
  . 8KQ "@5 �ه��5 ���ا دو�ره "ی� و ("ارد

 [��ـ در ا�� Bو� اس
 8KQ Jd�a (*,د M i37,ن ،i7,� 8KQ در ا�� .٦٢٠ �*(�)
8KQ، �eJGّس�3 اس,G�، �5زم ،$,د �ه�m 
  . �د��< س� از را 8KQ اس

ز [�� در ا�� .٦٢١ �*(�)�)، �eJGّس�3 اس,G� د �ه��5 ،زن,$،  و �*�@" را (�ز "ی�
�e ���اJG8 ،�ه��5 اسKQ "@5 و  دو�ـره را (�ـز /ن و دهـ" ا(Lـم را /ن <�ید  �5ره

�� و �?,ا("@� Gط�ا� AJGK�، 8F7 8 ازKQ ,eا ا�� و �د��< و���ـ8 KQ 
 (ـ"ارد و7ـ
��( �j�ّ  ���ا ا�� و 8KQ  �j�ّ "@5 �"ل از اس
 mزم 
�� ،("ارد و7@� Gط�ا� AJGK� 
5@"  �م �ل ه�ن �� و (*�@" را (�ز � اس
 mزم Bو�) h7 ن را/ 
  . "ی��" از و7

�e دسG,ر �� زن ا�� .٦٢٢ �*(�)JGاس �7���ر G	ر ز [�� در و "ی(��)، �eJGاس �7���او  
�� $,د �G,ّس�3@� Gط�ا� Aوا� �)B ")ا,  �� Mن ,ا("ن را (�ـز ���ـ� 5@ـ"  اDG5ـء (�ـز ه�
�GK�$ و �� Zیو' �eJGّس�3 اس,G� رG	ر �B "@5 ـ� ا�� وeJGاس �ـ��7�ز [��ـ در زن  (�ـ

�e ���ا و $��GK را (�ز "ی� $,د �ه��5JGه��5 اس� م را /ن �5رهL)ده" ا .  
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�e ا�� .٦٢٣ �*(�)JGّس�3 زن �ه��5 اس,G� د,$  و �ه���D �5وZ ،اّول (�ز ���ا "ی�
زه ���ا�)� "���، Zو��D �3ّس,G� م ده" راL)ا،  ً̂ eـ� ،�Zـ� (�ز از 8F7 ا�� ��JGاس 
ز ���ا "ی� ،$,د �G,ّس�3 ،�ه��5�) ��Z 8KQ "ـ�ا و 5@ـ��  و �vـ�ب و !gـ� �(�زهـ

*! &�	 ,eد��< و� �ز ���ا ا�� Bو�) ��Z  ًیـ !�"ا و (�@ـ" KQـB 8	�ا�,$ـ �رو از 
ز(� ��"ار �� 	�& �g! 
$" دا$�G و7�، ز ���ا "ی��) �g! 8KQ  ��ـ�ا ا�ـ� و "ی(�
ز�) �g! j8 هKQ "@�)،  KQـ8 هـj /ن ��ـ�ا ا�ـ� و 5@ـ" KQـ�v� 8ب (�ز ���ا "ی�

ز ��"ار �� 	�& و (�@"�) *! 
$" دا$�G و7�، ز ���ا "ی��) *! 8KQ  ه� در و "ی(�
زه d,رت�)B2 �5 را ی�(yـ� و دو�ـره �?,ا(ـ" "یـ� (?,ا(ـ"ه Dـ��وZ �3ـ@< xGو7ـ 
�G$��، h7   . "ی(�

�e ا�� .٦٢٤ �*(�)JG،�ه��5 اس �7���ـ� ،$,د eJGK�  Dـ��وZ ،اّول (�ـز ��ـ�ا "یـ�
زه ���ا و �ه��5�)� "���، Zو��D �7��� م راL)ده" ا .  

�e ا�� .٦٢٥ �*(�)JGّس�3 اس,G�، �7��� ـ,ر  در ،$,دdB ـ� زن 5ـ�eJGK� 8ـKQ 
�e ���ا روزا(�JGّس3 اس,G�� 8 راF7 /(�� از �ـ��7�م ،�ـ�دد  ��ـ�ا Kـ
�( mزم داده ا(Lـ

5	 وe, و "ی(� 8KQ ،اّول (�زB 
5	 �B@ی( اسB 
eـ� 'یوZـ �ـ� اسJGاس �ـ��7� 
رG	ر    )."ی(�

  ا�0ح�:; R*ن �Dن @o6 اح��م

M �e,ن ا�� .٦٢٦ �*(�)JG8 اسF7 از 
ز و7�) �� ،$ـ,د 37ـi (�ـز و7ـ
 در و "ی
 ���ا "ی�Zز وم �e را' �JGKی(�L)ده" ا .  

�e ا�� .٦٢٧ �*(�)JGK� ")8 �5 �"اF7 از ]G$�� 
ّ  �� (�ز و7�5B UO �B  د,$
ی وe, ا("ازه �� ی 8KQ ا("ن و,M ز�� ،"ی/ M "@� �B,ن (�@� Gط�ا� �Fd "@5 "ی� ،mزم 

 B �5وG7 در را (�ز وUO 
 ه�>@" - �?,ا(" /ن از 8F7 را (�ز ا�� و �?,ا(" اس� ,eو 
$"� 8KQ و - 	5B )�
K، �>� م در �5 /ن ��7ـ
 g7ـ" ،و KQـ8 و وeـ, (�ـز ه@<ـ

�G$ن و دا,M jه  ً7D ّن در ا �ـ� ز�ـ( dـ,رت [یـا در 5ـ� (*ـ,د i37 $"ه U�x ��@B ز�

�دو�ره M,ا("ن (�ز (K زن ا�� و �eJGK� ل�Gـ ا��B "ـ8 دهـF7 از ]Gـ$�� 
 و7ـ



 ٢١٣/  گانه  هاي سه خون 

 5B�ّ  ط,ر �� (�زUO �B  ی$,دی وe, ا("ازه ��  8KQ ز و ،"ی/ M "@� �B,ن M,ا("ن (�
�ی� 
3�2 را (�ز اس� Zو��D ��	B ا(" اش,?� � UOـ $"ه U�x ��@B و7
 در ا�� Bو

"$، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . دو�ره �?,ا(" را /ن "ی�
ه� در M,ن ،8KQ و وe, از ��" ا�� .٦٢٨ �*(�)Z i37 ـ� و $,دeJGK� "ا(ـ"� 

 5B�ّ  �� @"ازد�� �� �M را (�ز ا�� �5UO �B د و,$ 
 و وeـ, 5ـ� ���"ار �� هj و7
8KQ ز و7 /ورد � �� را (��B �B ")�، ��@� Gط�ا� و @ـ"ازد�� �� �M را (�ز "ی� ،mزم 
�7,�B �5 ��  ّ�5B UO "$، ره ا�� و �?,ا(" را (�ز و /ورد � �� را 8KQ و وe, دو�

ز و7ِ
  B @< در�) UO و $,د 
d�	 ا���م L)8 اKQ ی ,eو "$F)،  �j�ّ و (�,ده 
ز�) �B ")ا,M .  

(�)*� ٦٢٩. �eJGK� �5ه�� G7وB �5 ��  ّ�5B ن از,M UO "$، ـ از �"ا(ـ" ا��G7وB 
8 (�ز ���ا �5F7 ل,v*� 8KQ ن <�ید  $"ه,M ه�( �ون��"�ط[ و � jـ,ن �� هM ـ,ده�/ 


�( mزم ،(F,دهK ره Bّ�ـ5 ه�>@ـ" 8KQ "@5 "ی� ،d,رت [یا ��Q در و "ی(� 8KQ دو�
�� ��j [یا �,دن@� Gا��Aط وا� 
�e در اّ� و اسJGK� �3ّسـ,G�، زمm )�
 ��ـ�ا Kـ
 5B�M ��  ّ,ن از /(��UO 8 $"هKQ eـ� ��ـ�ا روزا(ـ� 8KQ /(�� $�ط �� "ی(�JGاس 

م ،$,د M i37,ن /(�� از 8F7 را �G,ّس�3L)داده ا "$� .  
�e �� ط,ر 5�ّ  .٦٣٠ �*(�)JGن اس,M ا��B ـ,د$ i37 ) و (ـ� �ـ� طـ,ر 
  یـ�,7ّـ
O,�*�(،  ر,d درB Zم وL)8 از اF7 �5ی"$� �eJGK� '، Aوا� 
' یوZـ اسـ

�eJGK� م راL)ده" ا  ً̂ �e ا�� ��JGده �ه��5 اس,�، Aوا� 
 و "ی(� 8KQ 	�& اس
�e ا��JGاس �7���ده ,�، Aوا� 
�e ا�� و �?,ا(" (�ز و ��	�G وe, 	�& اسJGاس 

�e ���ا روزا(� dB �5 8KQ,ر  در ،�,ده �G,ّس�3JGّس�3 اس,G� 8 راF7 ـ,ن /(�� ازM 
i37 م $,دL)زم ،داده اm )�
K ا���ز 5	 وe, و "ی(� 8KQ ،اّول (�B 
  . اس
 و ا�� ��" از $�وع در Zیو�eJGK� ' 8 وF7 از Uنیز �) "$�،  "ی�Zاز را 'یو 

ز از ��" ا�� و �د��< س��) "$ز دو�ره M,ا("ِن  ،��) Aوا� )�
K، �>� ) �ـ 5ـ� Bز�ـ
ط�ا�G �5 (�,ده (�ز M,ا("ن �� ا7"ام M,ن $"ن i37 �� "�ا� و�,د Aز  وا�اس
 (�ـ

Zم وL)ورد ،'یرا ��" از ا/ L� ره  . دو�
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7ّ
 ط,ر �� M,ن ا�� .٦٣١ �*(�),� i37 ا ا(ـ"ازه �� و $"ه� O ��ـ�ا 5ـ� �$ـ" Uـ
مL)ا Zز و 'یوز /ن از G�K7B ه�>@" ،(��)، 
d�	 دا�G$ "$�، ��@� Gط�ا� Aوا�، 

م ده"ی�L)8 ذ�5 $" را اF7 ���K� ن �5 در,M 8� 	�dـ
 ا�� و " ا��م i37 $"ن 5

�( �ا ا("ازه ��K �5 ا���م L)ا Zو 'یو Gـ�K7B ز ازا(Lـم دو�ـره  ،�$ـ" UOـ (�ـ

Zیو'، Aوا� )�
K ـ"ار >� ("ا(" زن ا�� و�� 
 5ـ� �$ـ" دا$ـr �G$ـ و دارد ���ـ
5UB �� ا("ازه ,e8 ،وKQ )Zاش ��ه�5"ام و �DB "$7 (�ز از G�K7B و) ��B �B ")ی � 

یـ اسـ
 5Bّ�ـ ط,ر �� M,ن $"ن i37 �5 ("ا(" ی ،(� 
ط�ـا�G �@ـ�� ،�,7ّـ Aدر ،وا�ـ 
5�8 ط,ر �� M,ن $"ن i37 �� ،ا��م   . "ی!�8 (�

M �e,ن ،(�ز [�� در ا�� .٦٣٢ �*(�)JGـ" اس@� ��eـ� و "یـJGK� "در 5ـ� ("ا(ـ 
ط[� jه i37 ی $"ه �)، �y)مر�ًء  را (�ز >@�   ��Bرسـ را Mـ,د (�ـز از ��ـ" و "ی(�

�� ،اس
 $"ه 5B i37�ّ  ط,ر �� M,ن ���D" و (�,ده@� Gط�ا� Aزم ،وا�ـm 
 طFـ2 اسـ
Zو��D اش ,eی و 8KQ مL)ز و داده ا  ,ا(ـ" �Bـ و7ـ
 وس�
 در و �?,ا(" دو�ره را (�

 (�,ده �Bرس� و �*�@" را (�ز  Zو��D دد ��ّ�[ اش�� .  
�e زن .٦٣٣ �*(�)JGK� "�� �5 /ن از x),M �� ّ  ط,ر�5B iـ& ،$ـ" 37ـ�	ـ�ا �� 

ز�) �5ره "ی� M,ا(" B �5 �Bاّو� �eJGرا اس �� e, �JB �5  ً̂ Fم ،$ـ" ذ5ـ� 7ـ ا(Lـ
م از TU و ده"L)ا Zیو'، Aوا� )�
K  ً,را	ل ,v*� زز M,ا("ن  ,ا(" �B و $,د (��) 

  . ا("ازد �� �M �� را
�e ا�� .٦٣٤ �*(�)JGK� ی�B از 5رهBاو �� �5 را ی Aوا� �B "$ ،5@ـ" O ـ�  �

ط8 (�زش� 
ط�ا�G �� �5 را �5ر ا�� و اس Aـ� �� وا�eJGK� زمm 
 O ـ�  ،اسـ
زش ،�?,ا(" (�ز و �5ده�) �� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
  . اس

  �� �B7ح�:;یاح��م د

(�)*� ٦٣٥. �eJGK� س�3 و  ،�ه�>� �5( زن,G� �<�7 �<���(، Jd دن �در �,رد,� a
' ی�ــ� وZــ ،اش a �ــ,دن روزه�dــ J�Kــ
 �ــ�ا���ــj زن UــO را دارد و mزم ( ،روزه

�) 8�! �eJGKی�" .  
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�e زن �� .٦٣٦ �*(�)JGK� زمm )�
K م در Mـ,ن /�ـ"ن �ون�� از �دار روزه ه@<
�,����� ط�ا�G ه�>@" "ی(� AJGK� ن/ 
 �� دارد روزه �5 �روز  �م در �و �5 اس

  .  "@5�����M �,,ن /�"ن �ون�� از ،("ارد �eر xی��ا و  ,ا(" �B �5 ��"ار�
eـ� ،!gـ� (�ز از ��" زن ا�� .٦٣٧ �*(�)JGK� و $ـ,د  ،(�@ـ" KQـQ 8ـ�وب  ـ

  . اس
 Jd�a ،ا$�ل �"ون اش روزه
(�)*� ٦٣٨. �eJGK� ا�ـ8 �5 KQ  در او ر	ـG[ ،/ورده �ـ �ـ� را Mـ,د وا�ـA �ه

"LK� ا("ن و /ن در  ,7ّ' و,M /ا �ی�ه �5 "Lس Aد  و دارد وا�ـ� ،او �ـ $ـ,ه� �Bـی(
م (�ز ���ا �5 را �<�ید  �5ره ه�>@" اس
 �^لL)ا �B "5ـ�دن !ـ,ض ��ـ8 دهـ 

�F@U ل و�Gم ،دسL)اده ا") "$م ���� �L)یا ا] ��( 8KQ �"ون 5ره �ی� 
ه�>@" ؛ اس
G8 5@"�ا�KQ 
ط �AJGK اس .  

�e در زن ا�� .٦٣٩ �*(�)JGی �ه��5 اس �ا �یـ/ ،(�ـز و7ِ
  از 8F7 �?,اه" �G,ّس�3 
ی ،�?,ا(" دارد وا�A سL"ه �5 را �� "LK� ود��، ��@� Gط�ا� AJGK�، 8ـKQ  و "یـ(�

@yه��] 
  . �B "@5ی(�د  او � �?,اه" $,ه�ش >@(j�� �y اس
eـ� �ـ� تی/ (�ز .٦٤٠ �*(�)JGK�، Aوا�ـ 
 ه�ـ� تیـ/ (�ـز ��ـ�ا "یـ� و اسـ

5رهBا �5 را ی���ز م ،$" ذ�5 ��,�ی (�L)ه"د ا .  
تی/ (�ز ،��,�ی (�ز و7
 در ه��ه .٦٤١ �*(�) �� �eJGK� Aه�>@ـ" ،$ـ,د وا� 


 را دو ه� �?,اه"*U س� jه �� �� ،/ورد �@� Gط�ا� rیـ �ـ را دو هـ�  ,ا(" m، �)Bزم 
8KQ و ,eا(" و,?� .  

�e زن ا�� .٦٤٢ �*(�)JGK� "ز �?,اه�) h7 ")ا,?�، ز ه� ���ا "ی��) 5رهـBی 
�� و /ورد � �� اس
 وا�A او �� اداء (�زِ  ���ا �5 را@� Gط�ا� Aوا�، �)B ")ـ�ا  ,ا�� 

زِ �) h7 �� 5رهBا �5 ی���زِ  م اداء (�L)داده ا DG5و 5@" ا Gط�ـا� AJGـK� 
 اسـ
ز M,ا("ن زن�) h7 را M� �� ازد��"@   UO دد�� . 



  ا��ات اح!�م

ABC  _ّ7 7 ّ��  
ن �"ن K5B ا�� .٦٤٣ �*(�)K)ا ��ده ا�را   Tّ� "@5، ی@�B �Bد �"ن از ی,M ـ� را� 


�ّ � �8KQ  Tّ "ی� دو $�ط و�,د � ،��س(" /ن   : "ی(�
'�$" $"ه س�د 
�� �"ن  �م. ا� .  

$" (*"ه  �م او س,م 8KQ ه@,ز ی �$@" ("اده 8KQ را 
��. ب� .  
ن 
�ّ � /(�� [�� B	�j�� 7 [یا در و ��K� "$ی � �	 5r,>ـ یـ �$ـ" ��رگ ،5

)�
K  ّG�B $8� در >ـ� ،$ـ,د �B هـj $ـ"ه "ه�د� او در روح �5 �ا$"ه س�& [��@ 
 ،�"ار�� در >� M  Tّ� "@5,اب� GMر�ا  Tّ� "@5 ی �B GMر�ا،  ّG�B ا�� ]M د(ـ"ان ی (

 ��j و 8KQ "@5 "ی� ��س" ،(*"ه �"ا �"ن از �5 
�ّ � اسG?,ان ی د("ان ی (M[ �� او
�� در �,�K� "�� "اه,M "�/ .  


�ّ � �"ن �� را M,د ��,  ا�� .٦٤٤ �*(�) ")یـ ،
ّ�ـ� ��ـ,  �ـ� را Mـ,د �"ن ی ،��س 

�ّ � ��,  �� را M,د ��,  ")
�� �8KQ T ،��س Aوا� )�
K .  

 ،Kـ
�( وا�ـKQ Aـ8 ،(*ـ"ه سـ�د او �ـ"ن  �ـم �5 �ا ��ده �Tّ  ���ا .٦٤٥ �*(�)
 ه�>@"�Bه س�د �5 را ی"$  Tّ� ی دس
 ا�� Bو� "ی(�  و � ـ� �ـ �ـ"ن �ا!hـ �یس
G�,رطB �5  یاس�
 او س,م 8KQ ه@,ز ی ا("("اده 8KQ را او �GB �5ّ � �"ن � اس
 5@@"ه 



 ٢١٧/   احکام اموات 

س اس
 (*"ه  �م�  U5@" "ا�، TL) �B د,$ .  
ن ا�� .٦٤٦ �*(�)K)ا، � ّ�GB 8 س� �5 راKQ او  ً̂ � �ـ� 8KQ ،"ی(� �Tّ  $"ه  �م 5

 �ـTّ  را او �ـ"ن از ی�Bـ $,د  �م س,م 8KQ /(�� از U�x ا�� Bو� $,د B(� وا�A او
$" $"ه  �م �,ie /ن س,م 8KQ ه�>@" ،5@"�، 
�ّ � �8KQ  Tّ "ی�   . "ی(�

��ـ[ $ـ,د B(� وا�ـA او �ـ� Tّ� "@5، 8KQ  را �ا ��ده ,ان�� 	�د ا�� .٦٤٧ �*(�) 
�y)@< 
ی دس  �یسh!ا�ن "�  �ـ"ن �ـ اسـ
 5@@ـ"ه 
یسـ�ا 5ـ� Bرطـ,�G و � � �

س $,د KJ� �B,ب (TL /ن ���G �5ا�  ه��د ,ان���  U5@" "ا�، L)T �B د,$ .  
�ـد( �ـ� �ـ�ده $"ه "ه�د� او در روح �5 �ا ��y ا�� .٦٤٨ �*(�) �� ه@<ـم �ـ� و "یـ

ه� � و �$" $"ه س�د �"(�M xوجZ یس �در �"ن �ط[ �  Uدر ،5@ـ" "ا� �@ـ�� او �ـ
Gط�ا� Aوا� 
�� �8KQ  Tّ "ی� "@5 .  

�" او از ��y و �$" ��ده �در ا�� .٦٤٩ �*(�)ّ,G� و $,د ه� �Z ی ر�ـد �ـ"ن �ط[ 
س�  U5@" "ا� �y)$" $"ه س�د �در �"ن ،�Mوج ه@<م >@�، ��@� Gط�ا� Aزم وا�m 


�� �8KQ  Tّ ،��,غ از ��" ��5,ر 	�ز(" اس "@5 .  

ی ,ا(�ید  ا�� .٦٥٠ �*(�) �y� v��)B، � ّ�
7ـ8 ،,ا(ـ�ید  /ن /(�� از ��" ،Tّ� "@5  را ! 
ی �yّ�، ��� "$ 
�ّ � �8KQ  Tّ "ی� � ��y ا�� و "ی(��)�، �� ّ�� "$
�� �8KQ T و � 

مL)8 ،ده" اKQ او Jd�a 
  . اس
ن �"ن از ا�� .٦٥١ �*(�)K)ی ز("ه ا$,د  �"ا G�K7B ،ا(" ("اده KQ�x �5 �ا ��ده 


 /(�� از U�x و�K7 8 را $"ه �"اKQ "@ن ،دهK)را /ن ا  Tّ� 
�( mزم ،"ی(�K 8KQ 
 Tّ� � ّ�

 /ن �5 ه�>@" ،5@" �K7 دارا�ان ,?Gو اس 
$,� � jه "$ KQـ8 ا�GFـ�؛ �

ط�ا�G �5دن AJGK� 
ی ه�� ،K5B و �$" $"ه �GB، ��37 ��37ّ � ا�� Bو� اس ���Gـ* 

�� �Tّ� "@5، 8KQ T  را /ن �37ت Aوا� 
  . اس
 از >ـ� ا(ـ" ("اده 8KQ را /ن و $"ه �"ا �"ن از B �5اسG?,ا( �Tّ  ���ا .٦٥٢ �*(�)


�( وا�8KQ A ،ز("ه از >� �$" $"ه �"ا ��دهK و @yه��] 
 Bد(ـ"ا( �Tّ  ���ا اس
$" $"ه �"ا ز("ه ی ��ده از �5� .  

(�)*� ٦٥٣. 8KQ  Tّ� � ّ�
 "@)� 8KQ 
�@� 
 و اسD5ی
  . �B "@5 هj وe, از 
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ر >@" را 
�ّ � rی ی Tّ� "@5  را 
�ّ � >@" ا�� .٦٥٤ �*(�)�  Tّ�  r 8KQی ،"ی(�
T� ��
 	5B 
  . اس


�ّ � �Tّ  از ��" K5B �5 ���ا .٦٥٥ �*(�)، 8KQ ده��) 
 و �KـL" در  ,7ّ' ،اس
(� ،دارد وا�A سL"ه �5 یBه �ی/ M,ا("ن و زن � �Bی(�د �B ـ (ـ"ارد� و (�ـز ��ـ�ا Bو

T� /تی  . 8KQ "@5 "ی� /ن �(@" و �7/ن 

�Tم 7ح���اح  
در �ل �ن  �B@ی�hGJ� �5 اس
  Bدوازده ا�� ���رو �� F7�� �5دن $ .٦٥٦ �*(�)

$" Bدادن ��،  "$ زنی��د �،  "$ 5,>ـیـ��رگ �r، )ط �ـ�� ا��G@ـ ،�Bـ� هـ� �Kـ��
Aوا�،  
ط��@�� ا�G ،در d,رت ا��ن �B@یmزم اس، " او را �ـ� U*ـ
 �?,ا�(@ـ" �ـ� ی�

ه �ط,رU '5 �5ط�ف ی �� x��F7 eرا �hGJ� ِد,M "@)ا"� �y)$" و >@�B  و 
اس
�hGJ�، )K5 ازB  ���) �yّ� 8�� "@GKه �d$" ,ا(�ید  ی7 �5F)، ) زمmـ�ا�� 
[ یـا �Kـ

5ر، �ط�ـ�@ـ�� ا�Gاو  Bا�زه ��	G[ از و� ،[ d,رتی� ا��(" و در �Qاو ا�زه �< Bاز و، 

  . mزم اس
(�)*� ٦٥٧. ) Aوا� �hGJ� ِد,M �� رhGل ا� ه�>@ـ" Kـ
�رو �� F7�� $"ن در �

Gط�ا� ،�AJGK /ن اس
 �hGJ� �5 در d,رت ا��ن �) ��F7 �� دش را رو,Mی" .  
(�)*� ٦٥٨. G7و   
م (*"ه�ّ �G��B � 8KQ �5 /ن اس�  
5ـ� در  �طـ,ررا  
�ـ� ،

���K�   )٦٥٦ ("$ �GD�، ���" از /(�� KQـ�x  �ـم $ـ" ��Gـ� /ن  Bرو �� F7�� �?,ا�(@" و
G�  . �?,ا�(@" ،M,ا(@" �5B �� او (�ز � Bاس
 �5 او را ��8 �

د  .٦٥٩ �*(�)�$ 
pـ" َ�ّ�ـ� را یو س� [ و ا�7ار �� دوازده ا�م��AJGK اس�! �
K5 ��B 
� �AJGK اسـ
 �[ ��D� �5 "@@5" و (� �� �رط,  ،�5 در �ل �ن دادن اس

<��هBی "$ �GD� �5 گ  ��ار 5@@" ،را�� 
��ـ( �ـ�ی!" �M,ا("ن د! و   و7  Aسـ@�

  . اس

 : [ �hGJ� ���"��D� �5 "@@5  �� �[ د! را ط,ری�AJGK اس
 ا  .٦٦٠ �*(�)

 » j̈�ُ�ّ��ِ  اDِQْْ�  ا Bَ ��َ�َ���dٖ ا ]ْ�ِ �َ ٖ�r،  �@�ِ 8ْFَ7َْواB � َ� �ٖ �Kَ ا� 8ُFَ�ْ یَ  َ�ْ[  ی ،rطَ!�K ٖ� �َ  ِ� ]ْ  ِGَ ا
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ـَو  َ� �ٖ �Kَ ا� 8ْFَ7ْB ِ�@� إ ،�ِ �ا�َ�� َ!ِ[  Dُ�ْْ, یَ َو  ا�ّ�ُ�ـj̈  ،إ̈(ـَ� َاْ(ـَ
 ا�Dُ�َـ,� ا�Dُvَـ,ُر  ،َ� ٖ�ـا�َ�� Bاْ!ـُ' َ!@�
̈(َ� َر� Bٖ اْرَ�ْ�@ِ	َ ٖ� jٌ« و )�� �ت 	�ج را ����5 
و �ـ�اد  [ 5@@ـ"��  �hGJ�� AJGK اس

  �َ m ِا�ٰ « :[ د! اس
یاز /ن ا
¨

mإ  ُ���  �َ m ِا� ،jُ یَ�� jُ ا�ْ �ٖ Jَ�ا�ْ  ا
¨

mإ  ُ���َن  ،u�َ� jُا�ْ  Bّٖ َ��ا�ْ  اJFُْس  ِ���   ا
 ٰ�K̈� َو  ,اِت َرب� ا

ِ
iFْـK̈�َرeـا

َ
mَرب� ا ٖ� ]َ  

ِ
iFْـK̈�u�َ� jِـَ�ـْ�ِش ا�ْ ا�ْ  َ@ُ�̈[ َوَرب� �ـ �َ ِ�̈[ َوٰ�ـ�ٖ  	ـٰ�ـَو  ا

 "ُ�ْJَ���ا�ْ  َرب�  ِ���ِ َواَْ� ٖ� ]َ«.   
� ،را�
 $"ن � �hGJ��AJGK اس
 ��ا .٦٦١ �*(�)ر�5 �در �F� یٰ [ او س,رهT و 

ت	ّd اب و�ه و >�رم از س,ره ا!�اف و س� /یو / Bا���س �ی/ و ا�L@U س,ره ی� �M/ �
  . ���� ه� >� از �7/ن ���[ اس
 �?,ا(@" ،���ه

(�)*� ٦٦٢. K5 
ن � AJGK�B اس� 
 ،$ـ,د Bا�� (را�
 (� ،ده" Bرا �5 س?
� ��Bز � ی�) �5B ا("ه,M ")�F� .  

(�)*� ٦٦٣. < ]Gو ��ا$ـ �hGJ� ]G$ا�� $ـ�j او و �ـ,دن  �[ رو�� سـ@<�ـ @�
@yد او و ه��) sp� �5دن و  @� ��ا$G[ ز(ن (�د ید و �� ی[ ��ف زدن ز ��@A و �

  . ���وه اس
 ،او

  ��ّ P �7�7%�ط %; '4� �>$ّ اح��م 
�ـA و ه  �AJGK اس
 >*j ،��" از ��گ .٦٦٤ �*(�)   ،�F@"(ـ" را 
ّ�ـ� (ـ�> و هـ


 و دسU� �<رU ا او را دراز 5@@" و�رو �او � �
 ،@"از(" و ا�� $A 	,ت (�ـ,ده اسـ
زه او ���@�� * �>�اغ رو$[ 5@@" و ��ا ،$"ه�5 	,ت  یBدر �@� i� 5@@ـ" و �FM را ]

�) ��L! [ او	یدر د�" �Fd 5@@"  ـ ���ـ,م $ـ,د و ی[ �� ��دن او ("ار(" ���یا��  B@" و
� ا�� ��( ّ�"$$" و ��yّ در $�j او ز("ه �� ���
 زن �، د	ـ[ را !�ـA  �" �ـ� 7ـ"ری�
�� ,��U �5 ")@"از�8 را � Dو ط "@	��j  ��8ون /ور(" و �U�, را �"وز(" و  �gDاو را �*�

���K� اه" /�") ٧٦٨( /ن در,M .  
ن .٦٦٥ �*(�)��K� ]	ز و د Bدوازده ا�� ���$ ه�>@" ،8KQ و �@,ط و D5[ و (�

F)"$،  ا"Gدر ا��
�� Bو� ،او وا�A اس
 ��B !�$B و  Mـ,د ا(Lـم یـ[ 5ره را ی" ای�
 �<�ی د یده" �) م /(�L)یرا ���,ر ا" .  
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(�)*� ٦٦٦. �L �� ��
 � 8KQ از jّ!ا�
، ]D5، ز ،�@,ط
�ـو د	ـ[ � (�  Aوا�ـ
 � 

�� Bّ !�$B و� ا�زهاس g?$ �y)م $,د و >@L)اB زه از یـا5رهـ را �ـ ا�ـ ]

�م ده" از و� BوL)ا Bّ � &7��7
 ���FG ( ����� در �,ارد ،$,د Bس "g7 �5�
��ـK  8ـ
]D5، د�	 �y) B/ن �,ارد را �3�2 �ـ دسـG,ر $ـ�! ،Bّ �"ون ا�زه و� ��@,ط و د	[ >@

�م ده" از وL)ا Bّ � &7
 دو�ـره ا(Lـم $ـ,د�mزم (و  $,د BسK .در �ـ,ارد 5ـ�  �اّ�ـ
��7
 ���FG اس
 ��8KQ 8 و "g7 � ز�)�
/(�ـ را  Bّ �ـ"ون ا�ـزه و�ـ �>@(�y 	ـ�د 

	م ده" 5L)اB )�
K .  
$"ی ,ا(" �� ط,ر B  �dه�(3,ر Bّ � �5 و� ا�زه .٦٦٧ �*(�)� a، Q 
� �ـ���[ اسـ

 �dن ��ف ی,�h� 8 /ن �5 از��"$� aی� !�8 و Bّ، 
 و ���,م $,د �5 ا�زه داده اس
)� اط�ی[ ��ی<� ید  �� ا�� از ��U ن@��
  ,س& 	ـ�د �� ����  B �LراBّ، e "ا $,د �5 و
 ا	�ادی� 
Kه، 	5B �B "$� .  

(�)*� ٦٦٨.  �5ـ� در  FBـ��ـ�  �  ،وارث ،[ �ـ,ردیـ� ا�ـاوسـ
 و در Q$ـ,ه�  ،زن Bّ و
ت ارث M,اه" /�"�Fط �
 اس
�� Bو ��Fو در ه� ط، "@GـKن ��ـّ"م ه�ـ� . ��دان �� ز(ـ

[ یا@�� 2Fا�� در ط ً̂ �� �5 �KU در و) $ـ,د �ـB �5 ��ـ"ًا ذ5ـ� 3Bی� و�,د $�ا( اول �
"@GKه،  mدارایو �ِKU ا��  �KU اس
 ا�� 
$"ی$�ا �� �G$در ،& ("ا�، �
 اس
 و �� Bو

��Fط �� 
�,) �) "��B "رس � �y)(x �,�ـ,د  �8ـ5ـ"ام از 	� ��هـ 
�ـو >@>GـK� و
 "@$F)ی K5 ا��B ^d 

��هj �,�,د اس !�$B  mیـو
$ـ" ��ـ8 ا F) ـ�یرا دارا�@ 

j5 $�ع  ,ا(�ید � �� 

یوm  ،��س" [ !دل����@ ی�$" و (,� !�$B ا���ـ�ع  $ j5�
دل  [����@ ی!�L  ـدر �ـ,رد��
�ـ�  ) 
�ـS�
 B$ـ�! �Bـ"ون و�ـ GBـ�� [�و >@ـ Kـ

 . $,د KJ�B,ب �

او  �
 �� �KUش و �ّ" او �� �ـ�ادرش و !�ـ, �ّ ذ�5 اس
 در ��ّ"م �,دن U"ِر � نی$
5ـ� هـj از طـ�ف Uـ"ر و هـj از  ���ّ"م �,دن �ـ�ادر [�ه�y@. ا$�ل اس
 ،اش ی��B دا


�ط�ف �در �� � 
 از از ط�ف �در  ی�5  @� از ط�ف U"ر  ��� ��ادر ،�@K,ب اس�@ 
�@Kـ,ب  ��5 �5  @� از طـ�ف Uـ"ر �ـ� و ���ادر ��"م �,دنو  �$" K@�B,ب � ��� و
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�B  "$�5  @� از ط�ف �در �� و ��� ��ادر ،�� 
��( ،�@K,ب اس 
 ،�8ّJ ا$ـ�ل اسـ
 �[ �,ارد�TU در >@hG�� تط  � �ا�G ���ا!O د,*) .  
(�)*� ٦٦٩. �
�� @��ی�$" ��8 ا �Bیx از �� 
�� Bّ ا�� و  �KU "@<ی>@" ��ادر  

��از /(ن در  �B �Lی��	G[ از  ا�زه ،دارد ��
 	5B  
ط�ـا�G ه�>@ـ"اس  AJGـK�
�  . ا�زه ��	�G $,د ء�/ن اس
 �5 از ه�� او

� ���5 در  �L �ا	�اد .٦٧٠ �*(�)� mو 
��ی�ر @" از 	�د (F! ")ار") 
 ,ا(ـ�ی	ـ�د د  ،
�و (Q د�	 �  FB �) �5Bیًg?$ ")د د ی ,ا�	ر �5دن ,��� � 
 را �ـ� �� ��ا�,ر  �L �<�ی

  . �د�!�"ه �<
[ ���ّ�Dـ ��ـ�ـ� �� 
�ـ� ��ـسـ7& اسـ
 و  Bّ �L و� ها�ز  �یز در �,ارد  .٦٧١ �*(�)

D5 Aوا�Bی �B "$� : 

'�م 5ره Bّ !�$B و�. اL)از ا� �L  �� ط,����� ��
  ًg?$ـ�د ی	ـ��,ر 5ـ�دن � � 
ع ورزدید @Gا� �> .  
 ،Bّ و�. بQیA �),� �� ا ��دد�س �G�5 دسB  jـ" هـ�� Aـ" و در ��ا ـ$F) ]��� او ��

�
 �� ���ا Bّ !�$B و"$F) .  

�� ���ا Bّ !�$B و در ��ا A ��" هj و�,ا(� $,د ید  ،Bّ و�. ج "$F) .  

�ّ �. د، �$" Bّ !�$B و� �G$ا") .  

نا��  .٦٧٢ �*(�)K)د��  ا�	 �� ّ�@B Qـ��Mـ,دش  ،	ـ�د
 5@ـ" 5ـ� /ن �وdـ �B از و
 ًg?$dِد و�	�
 �ـ� �ـ"(x (�ـز یـ" یـ D5ـ[ (�یـ8KQ ده"  ،5@@"ه را TU از 	,ت 

 و��F7,ل وا�A ( ،�� /ن $?ص ، او را د	[ 5@"ی�?,ا(" KB " �ـ� /ن یا�� F7,ل �5د �

�!8   . ("ارد Bو� ا�زه ز ���" و (ی(�

 �� KQـ8 و D5ـ[ و (�ـز و  ،�B از و��B Q@�ّ ا�� 	�د �� $?ص �� .٦٧٣ �*(�)FK)

d[ و	د� m5@" �5 و 
� �ـو س��Uسـ
 ا�ـ�  �L !�ـ"ه دار[ ا�,ر � او �$ـ" و او ی
 ای
��
  "$���G,ا("  �L /ن $?ص�5  �ط,ر� ��
م داده  L)دش ا,M یرا K5B را ��ا� 
�ا�G ،"ی5ر �@g,ب (� [یا �5 
5ـ�  B ـ وG7ـ
 را �وdـ /ن $ـ?صط وا�A /ن اس

G?سB "$� �G$ده ("ا�� ز(ـ"ه �ـ,دِن @�ـ� /ن $ـ?ص در �ـل یF7,ل 5@ـ" �<ـ� ا 	,ق ا
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d5@@"ه�و 
، dو�dو �� jرّد ه �ِFM و "$"ه �$" و 	�د �
 5@@"ه رس�
 را رّد �5ده �

�F7,ل �� او وا�d ]، ) A,رتی
 5@" �5 در ا�وd �<�ی�G,ا(" �� د K.   
(�)*� ٦٧٤. K5 ا��B  ,>ی�� و�ی ،
 هB � ّ�jGK" �[ وB � ّ� زه داده 5ـ�
 �� �[ ا�

م ده8KQ ّ�j و D5[ و د	[ �L)را ا 

 �ـ[ وdـ�ّ � ��" را�i �� ا�,ر  �Lی �<, ی ،B  او
�B j$ �ی ،@ن دار("�>@(�y �� ��ف او اط� ،� ّ�
@�ـ� دو (Dـ� ی ایـ ،
 در  gّ�ف اوسـ

دل �� ��GD او $�دت ده@"!،   . ��ف او را F7,ل �5د "ی�
(�)*� ٦٧٥. K5 ا��B Kـ
 ا7ـ"ام �<ـ�ان وا�ـA (ی�ـ� د  ،
 $,د�ّ � ��*v,ل 5ره

  . <�ان  �م 5@@"ی" د ی�� 5ره �<�ارد ��ا�� او !�8 را ( B@" و�ی(�
ن اط� .٦٧٦ �*(�)K)ن 5@" �5 د �ا�� ا
 $ـ"ه�ّ � ��*v,ل 5ره �<�ی@،  Aوا�ـ

)�5ره �� 
K� � ّ��
 ا7"ام 5@" وB $ ا��r ن دار ی��   . "ی" ا7"ام (�ید �
(�)*� ٦٧٧. K5 ا��B  8KQ ")ـ[ یـ�"اD5 
 را �طـ8 ا(Lـم ّ�ـ د	ـ[ �یـ (�ـز یـ

م ده" و�ی� ،ا(" دادهL)ره ا $ـیـا�� ��ـن دارد 5ـ� �طـ8 �ـ,ده  B" دو�r  دارد 5ـ�

 ا7"ام (��mزم ( ، (�یدرس
 �,ده Kی" .  
(�)*� ٦٧٨. )��K� د�	B "$��  ،>� زن ،را �5 	,ت $"ه >� ��د ��ـی�) ��(ـ,زاد  ،


 M,ا("ه و او را ��@,ط 5@@" و �� او (�ز � ،D5[ (�,ده ،
 داده�" 8KQ �ی� ،� /ن� Qی
ز �� �( .@"ید	[ (��) j��� ز 
 � $ـx سـل و ا��ـم �yـ� سـ�& $ـ"ه ��ـ"ًا ذ5ـ�ی

B� د,$.(  
ن �y� ) �5 س�& $"ه را .٦٧٩ �*(�)��Kنی���K� j�� در  
ا�� >�ر �ه ) اس

و  (�ـ,ده�@,ط  ،D5[ 5@@" ،�"ه@" 
�" ��8 ا	�اد ��ّ�' 8KQ �ی� ،*�G دارد� �ی ���7
ن �ـ"(x  �ـم $ـ"ه �B��� ا�� >�ر �ه هj ("ارد و� ،د	[ 5@@"�GMط �ـ�@ـ�� ا�G ،س

Aوا�، و د	ـ[  (�ـ,ده�@ـ,ط  ،D5[ 5@@ـ" ،�"ه@" 
�� 8" او را ��8 ا	�اد ��ّ�' KQی�
 ��ـ�ا <ـ�ید  �هـ �J�,ل یـا��ـ8  ـ,ان در  (�ـ�y� B س�& $"ه ��5,ر را [ی�@��ا ،5@@"

هیو �(@" /ن در /ز� xی(�>*   . �5د �(<�"ار <�یا�5[ د  ی ه
ن .٦٨٠ �*(�)��K� �y� ]	و �@,ط و د ]D5 8 وKQ، "ـ" ه�>@ـ$� وا�ـA  ،از ز(ـ

K5 و 
�� $"ه B,ا(<ی,ا(� �,ده و �� �ل د ید  ،�5B از 5,دB 5اسدر ی>@(U �y"ر  ،�� 
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ن را دارد و KQــ8 و D5ــ[ و د	ــ[ او ه�(@ــ" ســا��ــم �Kــ�� ،او �Kــ��ن �$ــ@") �ی

ن اس)��K� .  


�8KQ و D5[ و �@,ط و د	[ 	�د 5ـ	� و اوmد او �ـ� !@ـ,ان �*ـ�و! .٦٨١ �*(�) 
�ی� )� 
K�5	� Bو �y� ن �ّ �� ،ا����K� "@5 ر اس^م�Zو ا "$� �بK� �� B� /یـ" 

ن اس
 �یو 8KQ و D5[ و �@,ط و د	[ او ه�(@" س)��K� .  

�ر >@" �,رد 8KQ و D5[ و �@,ط �د .٦٨٢ �*(�) ) Aوا��
K : 

 $�ا " ����$��5. ١� P@3ی�B بG5 �5 در  �8KQ و 8gD�،  ]D5 ذ�5 $"ه اس
ه
س. و �@,ط ("اردF�  . $,د �B د	[ه  �� او (�ز M,ا("ه $"ه و � ه�ن 

٢ .K5B jاو را �� ر� 
ر( �5 وا�A اسK>@ص ��*ـ@"یـ) سKQـ8 و D5ـ[ و  ، g7ـ
 �او �  ,�e@,ِط JB بG5 �5 در  � � /�ـ"ه اسـ
 F7ـ8 از ا�ـ�اء ��ـ8gD�  jه

مL)دش ا,M &س,  B� ]ـ	ا(ـ"ه $ـ"ه و د,M ز $,د و TU از ا��اء ��j �ـ� او (�ـ
B� د,$ .  

ن�y� ) �5 س�& $"ه را. ٣��K� j�� در 
("ا$ـ�G و  �>@(yـ� >�ـر �ـه �7ـ�) اس
"$5�8 (*"ه � x)"� 
ِ��M، 
�ـز �8KQ و �@ـ,ط و (�ـ Gا� ��ط �ـ(ـ"ارد و �@ـ

Aوا�، ر>�ی�U ا " او را در� {��� T{س "@yو "ی�[ 5@@" 	را د .  
٤ .h�� درB � ء �"نh!از �,ارد �5 ا�h�� ا $"ه و"� 
B ) از /ن �,�,د�
K،  8KQ

مL)و �@,ط ا ]D5 و Bـ (�ـe,  ب�$ـ,د 5ـ�G5 ـ8  ـ� /ن در�هـ�  a و ا��ـم 5
8gD� 
 .  � /�"ه اس

7 ABC�� 

  ��ABC 7 `ی�Rا

(�)*� ٦٨٣. � 8KQدارا� 
 : [ �5یاس
 از ���� ا 3Bی$�ا �

Mو ا 
��7 "g7 � 8KQم $,دL)ص ا^، ط وا�ـA �ـ�ـ� ا�G /ب U 8KQـO و �@ـ
"$F) jMز O�< 8�� 
ن از /ن ��D@G اسK)ا �y)/ �� ده,�سـ"ر و 5ـ	,ر  ،/ب KQـ8 ،/
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FgQB "$F)، �)� 8KQ ءh!در اB از رس�"$F) ن /ب"، !�L) ] ء �ـ"نس
 از ا!hـ

 ��ط�ف $,د��، $^G� A�,� 8 دادنKQB � د�$"ن �"ن,*) 
8 � ا�زه ،KQ ـ� Bو

!�$B ��"$� 
  . $,د �$" �B ذ�5 اً 3B "�� �5ی$�ا �8KQ ده@"ه دارا ،

�ّ 8KQ دادن � ���د ��	G[ ��ا .٦٨٤ �*(�)، Gا� ���ـ�ام اسـ
 و ا�ـ�  ،ط mزم��@

K5B ا���د �� ]G	��، � ّ� 
"ا$ـ�G ( ��ـ g7ـ" ��7ـ
 سـز�ر �5 �ط,ر را 8KQ ده"
"$�، 
8 �ط8 اسKQ ن/، ��د ��	G[ ��ا Bو�� 5ره�  �"ّ��B 8KQ، ) ام���
K .  

(�)*� ٦٨٥.   اط�ی[ ��ی" 	�د 8KQ ده@"ه ی��h!م ا�  �� 8KQ ن 5@" �5 /ب@� 
�� ا�
 رس�ّ �"ن �@� 
ی"ه اسh![ ا�� در ا�ن � "� ّ��)� 
B 8 �از رس�� 
"ن /ب اس

AK<، P)ر، � Om8 یKQ 8 ازF7 "در �ی   . [ 8KQ دادِن /ن !h, ��ط�ف ��دد�
 [�ا�� ! .٦٨٦ �*(�)h!ن در ا,M 8�� 
سL)� � ن"��
و�,د دارد �5 �(i از  

ی $,د B/ب �KJ,ب � "ن�رس � A�,�B 8  $,دKQ �5 /ب P)ـ, یـر�  [�!ـ  �ـ�هیـ
س
 را �� M,د �<L)د��، ی8F7 از 8KQ  "ی� U�KQ را ie,� از /(�� /ن x"ن  ،8 �"ه@ـ/

Gط�را �� ط�ف 5@@" و ا�5ـر  [یـا 
�ـدر KQـ8 � �وع�AJGK /ن اس
 8F7 �5 از $ 
م $,دL)ا .  

  ` �Kد ABC ده[*هی�Rا

(�)*� ٦٨٧. K5B � ـ�8ـ5ـ�KQ را 
 Bـ� از(uـ�  ،�ـ,ده K�١ـ��ن ،" !7ـ8یـدهـ" �
K@��
$"���8 �) ���5 و ��(� �,دن( � 
� �و () $,د �B �5ذ  �5 ��"اً  ��<� �,ارد( 

KQ 8pK�ط �ـ[ 8KQ �"ا(" و �@ �ـ� ا��G<�ان در �یو /�,زش د  ی8B را ه�>@" � راه@�
$ Aوا���� �
�ّ ا��GّF ا�� �. �$" Bدوازده ا�، Q ن��K�� �$��� �$ـ" و  Bدوازده ا�ـ�

ن دوازده ا�ـ����' از $ـ�ـ �� ،او را هj ��هM Aِ,دش �� ط2F ��ه8KQ xF �"هـ"B 
G$8 دادن � $"ه و��داKQ ره
�زم (m  دو�K،  ��)/ �>�$��� �
 ّ�ـ� Bو�ـ ،Bدوازده ا�ـ

  . $,د  B(� ��دا$�G' از او � �� ،[ d,رتی�$" �5 در ا

                                                           
ن آم+ده يجل+د اول منھ+اج الص+الح٢٧٧ه در مس+أله ک مورد خ+اص ک+يشرط مسلمان بودن تنھا در . ١

  . است وجود ندارد
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 ,ا(ـ"  B[ زن (�ـ��"ه" و ه�y@ـ 
�زِن (��Jم را 8KQ �  ,ا("  ��Bد (� .٦٨٨ �*(�)
� 8KQ م را�J��� ��"ه" �<� �,رد 
���ِد (�K� اه" /�") ٦٩٠( �5 در,M .  

 � B �5دوازده ا�� ���ا�� $ .٦٨٩ �*(�)� T@� jـه�
 
KQـ8 دادن  ��ـ�ا ،اسـ
"$� �G$و�,د دا، Gا� ��@�� Aط وا� ��<ـ� �ـ,رد؛ او را 8KQ ("ه@ـ" ،
��ه�  ��Jم

8pK� ٦٩١و  ٦٩٠( �5 در ($ �y)@< و هj �ـ@T �ـ  Bدوازده ا�� ���M,اه" /�" و اّ�
��

��ه�  ��Jم ،(*,د "ا�دادن 8KQ U ���ا  �B "@)و  ,ا�8 � KQ را�
" و در ده@ـ 
ل (,�
 �� 8KQ دادن  ,ّس& Q [یا��� $��� �
�ـ� � هB  �5T@� jدوازده ا�  
اسـ

�)B "رس . 

ن ذ�5 اس
 در �,رد ��Jمی$  
 �J� �5م�( B	�7هK  �8 �در و M,اه�  FK)Bه��
 "@$ ازدواج ��Jم $"ه �$@"ی� M,ردن � /ن �5 � $ی� .  

��ّ را �5 �� �ا د�y� �GM  ,ا(" ��Bد � .٦٩٠ �*(�) )�
K، � 8KQ�
  jدهـ" و زن هـ
�B ")ا,  �y� �KU ا�را �5 ��  ّ�) ��
K، � 8KQ�
ط�ـا�G ،در هـ� دو dـ,رت Bو�ده"   

Q �y� ]ّ�5 س 
$" *��Gاز س� سل � ���� ���AJGK /ن اسF) و Q ـ�y� ـ�ق (ـ"ارد	ـ�� 
����ب /	�د ه�  ��Jماز  K� ی "ی�� "$��Jم �) .  

�5 هـj  �	�د ه�>@"�"ه@"  
�ا 8KQ �<� ر ی�"ی  ,ا(@" Bزن و $,ه� � .٦٩١ �*(�)
� � T@��
$" و � 	,ت و ��گ � �G$و�,د دا "$��Jم  Bزن و $,ه� $�! ،�) jه ��

�)B "),$  و T��هو >) �g7ـ" �5 	,ت $ـ"ه �ـ"ون $ـ�,ت و  ��B �"ن ه��K در �
ت

ّ
�� �)�B ارد") .  

ه �5دن �� !,رت � .٦٩٢ �*(�)>) ّ�
 )Q در�� Q �y� ـ�� ��ـزن و $,ه� و��ام �ـ� ) 


��ه�  ��Jم	�د از  ه�>@" ١اس K5 �y)$" و >@�B � �5�
 � 8KQ راB "ـ�  ،ده�

ه !,رت او (<ه 5@" @��ط8 (� 
��5B � 8KQده و�B  ه 5ـ�دن زن  و $ـ,دیـاّ�ـ (<ـ 
KQ م�ی� 8$,ه� �� !,رت هj در ه@<  
ه �5دن  [��5اه
 دارد ه�y@ ه�>@"اس>)

Q �y� رت,! ���� ���� 8KQ ل�ی� در � 
  . اس
                                                           

اط واج+ب ي+چنانچه ھمراه با شھوت و التذاذ نباشد بنابر احت، زينگاه به عورت بچه ممحرام بودن . ١
  . باشد می
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 و �K5ّ ا�� � .٦٩٣ �*(�)B � 8KQ �5 او راB "ده،  �� هـ� دو زِن یـه� دو ��ِد �ـ
"@$� ���، 
 ��ه@� �$" و��ّ <� �"ن �ید  ��ه ،� از !,رت�� اس
 Q �5ی�B  ـ� /نG��

� �5 
س 8KQ داده $,دیاز ز  
�اسF�
�ـ5ـ� � Bاس
 ��j در d,ر  [�ه�y@ و �  
�� ���) �y���ی�$" و ��د    �5 ��  . را 8KQ ده" �اوس
 �?,اه" و هT@� jزن �
(�)*� ٦٩٤. � 8KQ در�

�$�ط ( K �� ـ�y� ـ�y)$" و >@� ��� ّ�ـ8KQ ده@"ه �

� 8KQ ")ا,G��
 Jd م ده" �را �� ط,رL)ا a	5B 
  . اس

<�� ّ�7 ABC � ّم �7%�ط %; ,ن���و اح �  

(�)*� ٦٩٥. � 
 : �"ه@" 8یA ذ�
 را س� 8KQ ��  � �ّ وا�A اس

 /� :اول�B س � �5"$ /� :دوم. "ر �?�,ط ��B "$5	,ر �?�,ط �   :��م. �5 ��
�صM ب/ .  
(�)*� ٦٩٦. � 8KQ ّ�Gو ا� 

 اس�@� 8KQ 8�� 
ط وا�ـA /ن اسـ
 5ـ�  ـ �ـ

 �  8KQ�FB 

 را 8KQ ار �س�ّ � ،���[ اسB  �  8KQ ه@" و در")�FB ـ��
 
 یـر!

 و���,اmت mزم (KB � ن"� 
  . @"یف >¢ �*, x از ط� �
 را m ّ�Uزم اس
 ط�ف راس

(�)*� ٦٩٧. یز  �ا " �� ا("ازهیس"ر و 5	,ر �F) ف 5@" وh� �5 /ب را "$F) د "ی
$" �5 (<,  �ا �� ا("ازه� j5 jیه
  . @" س"ر و 5	,ر � /ب �?�,ط $"ه اس
ط �ـ�@ـ�� ا�G ،"ا (*ـ,د�ـm �5زم اسـ
 U �ا ا�� س"ر و 5	,ر �� ا("ازه .٦٩٨ �*(�)

AJGK�، "ار���س �G�5 �� /ن دسB  ی�� دار(" در /ب")� .  
ل /ن �ـی ،"ا (*,د�@� Uیاز ا �Bی یا�� س"ر و 5	,ر  .٦٩٩ �*(�)��Gاس $ـ" یF) �

FgQ ��)/ 8��B "$�، Gا� ��@��Aط وا�، 
�ه� 5"ام �5 ���[ ( �" �� �ی�K، � ّ� 

�"� "g7 �� ص�M ب/ 
�را � �KQ ازB ) ]��� �5�
K  مL)8 �"ه@" و !^وه �� اKQ

ط��@�� ا�G ،س� 8KQ ��5,ر � Aوا��
  . j�ّ هj �"ه@"��ر   rیرا  
(�)*� ٧٠٠. K5 ا��B �� ل ا��ام ،�د�در �F)8 ده@" و �ـ� یKQ ر,	" او را � /ب 5

�� �ص 8KQ �"ه@" �<� ای/ن �M ب/ @�� در ا��ام ��  �iGّ �ـ,ده و طـ,اف و ی" �
زش و س��)B "$را  إ	ـ�اد �ـ,ده و ��ـ2 یـ /(�� در ا��ام �� 7ِـ�ان ی ،را  �م (�,ده �



 ٢٢٧/   احکام اموات 

"$م داده �L)رت [یا�5 در  ،ا,d دو،   . 8KQ ده@" ر� /ب 5	, " ی�
(�)*� ٧٠١. K5B � لKـ
 KQـm� 8زم ( ، در �ل �@�ـ
 �ـ�دهیs �را �5 در �

�� sه@"ی"� 
�@� 8KQ ، � 8KQ ن
 ��ا�ّ ���� ه�� 	  . اس
 Bاو 5
(�)*� ٧٠٢. Gا� ��ط��@ Aن�> ،وا�" � ]M)�
�ی��@ـ" �$ـ" �ـ ه�>@ـ"  )�
 Kـ

@yه��] �@�Gط�� ا�  A,  [ ��دن�از �وا���ن � "��
 �یـز  یـ xیـر  یـس�  ���8 �, ( 
 8vی��یو �(@" /ن � "ن� �ا$ ی "ن�> ی� 5@"ن ) $�j �یز   )�
K .  

ت�
 در ز�ن ��ّ ه� �ه � .٧٠٣ �*(�) "$Kـ
 او را ��ـ" از �� (ی� ،GM@� (��ده �
"@@5 �@GM ت,� .  

�ر�,ار	��ء  .٧٠٤ �*(�)� ��  ���ت  را �ا�,ر �!�j� Bرe,ان اFّJGـK� و �ـ� !@ـ,ان

یاس
 ر! "�ا� �5 ا("  ذ�5 (�,ده 
�8KQ ����وهت   A�,� "ن ��� �5ـل رسـ/(�

8KQ  دیو ز� "$بیو ا S,اب �G5 ا�,ر در ]  �  . �8gD ذ�5 $"ه اس
ه

'�I�ّ 7��  
(�)*� ٧٠٥. �ده از /ب  یـ "ا (*ـ,د�ـUداد �5 /ب  �j�ّرا   
��  ,ان B �Bه@<DGاسـ
!�$ i)�B "$� �G$ی�8 ا�؛ دا��@ $^G� A�,�B  
یـ$"ن �"ن و 5@"ه $ـ"ن �,$ـ 

 

�اسG?,ان � یU,س e,  �5 دد���a ���G*  ب/ن درG5  � .  � /�"ه اس
 �8gDه

 دس
 "ی�$,د  j�ّB داده ��
  ��5 � �در �,ارد .٧٠٦ �*(�)� 
�ـK5B � �5 �ه 
ط �AJGK /ن اسـ
 5ـ� �ا�G ه�>@" 
�� �ه دس
  (� �د�d,رت �< ده" �j�ّ �Bرا  

 دس
 �j�ّ!^وه ��  � 
 هـj او را  ـّ�ـ� دس
 � ،ده@"ه ا�� ���[ �$" �j�ّ  �ه� j�ّ
  . �"ه@"


�� $,د �5B (� �در �,ارد .٧٠٧ �*(�) Z 8 داد و وKQ را��D ـ �j�ّ  
دادن او اسـ
ر   rی��j�ّ � دادن�
 Zم وL)ا "g7 ����D !�$B 	5B  
ط �AJGK �ا�G ه�>@"اس

� �5 
 ،�j�ّاز سـ�  ـ �Bـیو در  �(ـ� س� �ه �"ل از j�ّ، 8KQ �"ه@"�را س�   
�/ن اس
) ّ�	 � 
B �) ��ّ

ّ
��  . @"یا

M j�ّ� j�ّ,د ا(Kـن در 	gـ8  ـ��5 در   3Bی
 !^وه �� $�ا�j�ّ ��در   .٧٠٨ �*(�)
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و g7ـ" (ّ�ـ
  j�ّ ده@ـ"ه�[ �5  ـی��8 ا � و�,د دارد�( �<�ی& د ی(�ت و $�ا ،ذ�5 $"
"$� �G$دا 
$" �ی
 ا��ن j�ّ��U دادن ��  ،��7�، U ی"ا (�,دن /ب �از  ,ا(B8  یKQ ��

 ا��دادن �) 
ا�ـزه و�ـ�  ،,س �$@"ی�" و ��� j�ّB !ـ�$B م $ـ,د و  ـ�ـ�
 ا(Lـ� j�ّ
بی[ $ـ�ایـr از ایـa ه� �& 8KQ ده@"ه �$" و  ,eی$�ا �ده@"ه داراG5 در &  �هـ

8gD� 
  .  � /�"ه اس

7 Q
َ
  ��ّ اح��م َ>�

(�)*� ٧٠٩. � ّ�ن را ���K� 
ر یU س� � "U و P@� ��اه[ و س� سـ��ـ>� �5 /(� را 
�B  ,ی�"@ �) ]D5ی� ]D5 Aت وا��@"  B@" �5 /ن را �37) .  

(�)*� ٧١٠. �dر>� اU س�B رتF! ]D5 ص,g?�  ")از ا : 

١ .P@� Gا� ��@� �5�Aط وا�، م اط�اف �ـ"ن را �},$ـ(" و ��Gـ�  ،" از (ف   زا(,ی�� 
 رو�/ن اس
 �5 از س  �@�  را �},$U 7"م").  

٢ .U�@اه�B Gا� ��@� �5�Aط وا�، ی�U ق (g' س  �)م �"ن را �},$ـ("  ،" از س� $� 
 رو  �5 
 را ( �و ���G /ن اسU 7"م��  . �د�	�ا � 

�5  �م �"ن را �},$(" و ا�G �ا " �� ا("ازهی�5 � �س� س�. ٣ "$�� 
ط وا�A /ن اس
 �ا ن ���[ �$" و در !ـ�ض �ـ� ا(ـ"ازه�$" GK� �5[ دو س� / ��5 در ط,ل �� 7"ر

 �5 "$  . "ی�<� �یط�ف د  �ط�ف /ن رو rی�
 هـj طـ,ر .٧١١ �*(�)� ]D5 �<رU ع س�,�L� 
$ـ" 5ـ� �ـ"ن (�ـ  �وا�A اس�

 از ز �ّ (F,ده و �"ن �U 7"م ی
 از س�  �) $" ���� ا�Gی� /(�F) ن� 
ط �AJGK /ن اس
 rی�5 ه� �@  �� ]D5 �<رU از س�B7"ر ی ��� $" 5ـ� �ـ"ن � Oز (F)از ز ّ�ـ 
� /ن یـ

U�"$  . "ا �
[ ا�ـ� ی�@ـ��ا.  �ـ� �$ـ" rیـ" یـاز �37ـت وا�ـD5 Aـ[ � rیـه�  .٧١٢ �*(�)

ر>�U  ا��5 � B "@اه,M س�ً̂ س�  ر>ـ�  ،اسـ
 �7rار ده@" 5,> �/ن را ��U ]Gا$ـ��
�5 � هj �"ن � ،<� در 5@ر /نید  ّ�	5 ")
 را �},$B )� ر>ـ� را �ـU ـ� /(�ـ� دو>� 
K

 @"ی��8gGّ ( <�ی�"ی��  ،GM[ و �(@" /ندو �),� ���  �37ـ� �KJـ,ب  rیـ5ـ� !�	ـً



 ٢٢٩/   احکام اموات 

5	 ،d,رت [ی�5 در ا ،
 را �},$("�ّ $,د و  �م �"ن �B 
  . اس
(�)*� ٧١٣. �GK� س� �@D5 �<رU jB � ن"� 
 mزم (�ّ ��
[ ا�ـ� �ـ"ن ی�@ـ��ا. Kـ

� ّ�Gس^U 8Mرا دا 
�r �) ]D5 T{ریا ،@"ی�5ده س  . ا$�ل ("ارد ،M,د ��� M,د [ 5
��7
 $�ط ( 
�در D5[ �5دن � .٧١٤ �*(�) "g7�
K "ه�>@ـ Gا� ط�ـ�3ـ�2 �ـ 


  . �AJGK اس
(�)*� ٧١٥. ��
 ّ�ـ�GDـ� $ـ" از اdـ8 �ـل �) ٧١٠( ��"ار وا�D5 A[ 5ـ� در �Kـ�
� �G$دا��B د,$، ]D5 AJGK� "ار�� ���در �"ود ���,ل ،�،  �]G	�� �u) ن � در�$ ّ� 


� jرا هB ان,  
8 �ل او ��دا$dه�  ،از ا"@< G5ـ� ��ـا� 
*ـ�G از �ط �KـAJG /ن اسـ
Sوار jرا از س� ]D5 Aِار وا�"��B 5�  ه"*) �� �ی �L@,ن اس
 ��("ار(" و ��j سـی�

�L  رج?���
��ا��ت ��8 و (�8  ،/ب 8KQ ،��8 س"ر و 5	,ر 
�و د	[ �   �D� و
�F7، 7�
� �F7 ن�� )�F7 (@" D5ـ[ اسـ
 5ـ� �ـ) ��B  ل  ـ,ان
�ـ� /ن را از اdـ8 �ـ 


  . ��دا$
(�)*� ٧١٦. K5 ا��B dل او �و
 �5ده �$" �5 ��"ار �D5 AJGK[ را از S�� �ـ

 وdی ،��دار(" ّ�"@)ل را �� ��gف M,د او ��س� ��S "$�gـ�ف /ن را  Bو�ـ ،
 �5ده �
�� ّ�"$��ـ"ار   ,ا(@ـ" �Bـ ،[ 5ـ�ده �$ـ"�ّ از /ن را �� � 	�& ��gف ��"اری ،[ (��ده �

ل او ��دار(" ،�$" ��,ل� "ار�� x از�>@" � �D5 AJGK[ را ه�� ��S از .  
را از S�ـ� �ـل او ��دار(ـ" و  �
 (��ده �$" D5 �5[ و�ّ 
 و�dّ ا�� � .٧١٧ �*(�)

8 �ل ��دار("dاه@" از ا,?�، F)ـ�ی" ز یe ـ�� Aد � از ��"ار وا�ـ���  AJGـK� ـ"ار��
]D5، در �"ود ���,ل،  �]G	�� �u) ن � در�$ ّ�
8 �ل ��دار("  ،dاز ا�ـ  ان ـ,  �Bـ ا�ـ

	eن ��"ار ا)/ j87 از س�! 
ِ

��� �Sزه ور*�G �[ ا�� �?,اه@" ��ه�y@. را ��دا$
 Bا�
رج  �L �یس ���ا ��,ل�
 ��از 7?��� ،�}�داز(ـ" 
���8 د	[ � F)دیـ" ز یـ/ن را از  �

8 �ل ��دار(" و �dاB 
ن ��دا$)/ j87 از س�! 
ِ

��� �Sزه ور ،اسس [ی�� ا. $,د � ا�
ن هاز  B[ در ��hا�� د	��Bی @� �5Aن � س�$�
 
( ،اسLّ�B  و در "$�هـ�� 

ز�( ،<�ید  "$� �G$ل دا� 
Mدا�U ��، )( Bد	[ در ��Lّ� �5B م �ـ"ّ�� 
و  �$ـ"  Bاس

�ا�� ور�S �?,اه@" � ،	�ض [یدر ا )�ـ� �UداMـ
 �ـل اسـ
 د	ـ[  ز�B ) �5را در ��
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8 �ل �� دار(" و�را ا /ن �F��  ,ا(@"  B(� ،@"ی(�dز اB �B  7ـ8 از   ,ان! 
ِ

��� �Sزه ور ا��

ن ��دا$)/ jس� .  

(�)*� ٧١٨.  
 �ـ او یـ,ا(ـ� �$ـ" ی د ی�ه �زن vd ه�>@"D5[ زن �� !�"ه $,ه� اس
 "$ Q@یدM,ل (*"ه �B @yو ه� "$� �G$ل دا[ اسـ
 ا�ـ� زن !�ـ" ��,ده و از M,د �

ن �,ده و از ی�,7ّ
 �,ده ��	�ه و ($) �) 
!اس
 و ا�� زن را �ـ�  �5ده  B$,ه�ش اط
��$B GD� م ط^قx از  �م $"ن !ّ"ه ��"ه@" و B Uط^ق ر�� ،$,د �B ��5 در ا��

$" ی$,ه�ش � ،�د���F) ��$ـ,ه�  �B ,ا(� �$" و�ی د ی" D5[ او را �"ه" و >@(�y $,ه� �
  . D5[ ه��Kش را �"ه" ،" از �ل اوی�

 یـ�� $,ه� $�ط اس
 5ـ� 	ـ,ت زن ه���ـن D5[ زن  وا�A �,دِن در  .٧١٩ �*(�)
$" و 	�د د F) ,ت $,ه�	<�ی��" از �ـ[ �ـ�  D5 ـ" و دادن$ D5[ زو�� را ("اده �ً)L�

ده ("ا$B �Gس?G زوج��D5ـ[ دادن �FLـ,ر $ـ,د  �$ـ,ه� �ـ�ا[ ا�� ی�@��ا. �$" 	,ق ا
�x را از ��و /زاد 5@" ی�د ��7ض �<� مو ا(L ا�,ر �� او یا ]G?سB  ,	ده�� �ا ق ا

-  �5 
ً
m,��� ) 8�ّJ  8�7�
K - "$� �G$ا ،("ا 
ا�ـ� زن  و [ 5ـر را ��@ـ"یوا�A اس

dو��  ]D5 دش,M ل
 (�,ده از ��dاو !�ـ8 $ـ,د�� $,د و �� و 
D5ـ[ از !�ـ"ه  ،
  . $,د  �B ��دا$�G$,ه� 

(�)*� ٧٢٠. � ]D5 ّ� ,M �� 
و("ان او وا�A (ی*�
K، "@<ه� )K5 ازB  ـ" 5ـ�$�
ل ز("��?رج او در �B "$� Aن وا�)/ �� .  


�ّ ا�� � .٧٢١ �*(�)، ��B ا��� � �"$� �G$ا") ]D5 �، 
 ��ه@� د	[ $,د�� (ی�K، 
Gا� ��ط����� �@، "@@5 ]D5 او را 
ن وا�A اس)��K� ��، @� /ن را از ی� اس
 ه� یو �

ب (�K� ل  . @"یز5ت �
(�)*� ٧٢٢. FgQ �<رU ر>ـ�  ه�>@" ،و �(@" /ن D5B[ �5دن �Uیـ �<ـ�ید  ءB$ـ 

U jا (*,د�ه"، � (ی��� ]D5 �y)
 و >@K ّ�
، FgQB ن/ A�d و "$�، eراB  "$F)
�ـ,ارد 5ـ�  Bاو را د	[ �5ده �$ـ@" �<ـ� در ��hـ ه�>@"�ون /ور(" �" /ن را از  @x �ی�

gD � ب8 /ن درG5  �  . /�"ه اس
<� ید ه
ر>� (D5 ّ�TL[ �5دن � .٧٢٣ �*(�)U � 
سG �دارا ه�>@" -  L)B  �5 در "$�



 ٢٣١/   احکام اموات 

�)
� (ی� -  ز �,رد !D, اس�@yه� 
K�] � �5دن ]D5 ّ� ر>� ا��U � 
�ص  B*�یM
� (ی�� 
K"@<زن �ّ � ه� 
$" و D5[ �5دن �ی� ���) �yّ� ر>ـ��ّ U 5ـ� �ـ  �ا 
 �ـ

�� ا�G ،س
ط^ �	�G $"ه ا@��Aط وا�، � (ی�B� "$� �ر Bو<ا$ـ�ل  �در �ل (
  . ("ارد

ر�ـ(TL در �ـل اD5GM[ �5دن � U,س
 ��داِر  .٧٢٤ �*(�)، � (ی�ـ�
���ـ� ؛ Kـ
U داِر�� 
ر>��و ه�D5O @y[ �5دن � U,سU ,ان �ـ�ام �ـ� � �ـ, ی�5 از j*U  �ا [ �

�  
�� ا�G ،� $"ه��,$@��Aط وا�، GMل ار�در �، � (ی���
 وKB  از �, و ]D5 ا��
� j*U�"$� 
ط �AJGK /ن اسـ
 �ا�G ه�>@" ،ا$�ل ("ارد ،,ان �^ل �,$ 5ـ� �ـ


�[ دو هj �یا �@) ]D5 یرا"@ .  
(�)*� ٧٢٥. � ]D5 د او �ّ ا��,M 
سL) �� 
س
 د یL) ��  - (LـT $ـ,د �<ـ�ی

سG ه�>@"L)B 
(yـ� یـ@" ی" ��ـ"ار (LـT را �*ـ, یـ� - �5 در (�ز �,رد !D, اس@< 
e ]D5ی�) iB  د,$  ")�Fُ�ِ"@<ه�  ]GK$ و ا�� "$� �F7 در ]G$ی��" از ��ا �� "ن /ن یـ
) ]����
K،  ر,d درB "$  . @"ی" !,ض (�ی� ،�5 !,ض �5دن /ن ���[ �

(�)*� ٧٢٦. K5B �5 ��ا�ی��  �GـK� ه ا��ام��! <ـ�ان ی" ��ـ8 د یـ�د ��ـا�ـ� �� ،
("ن س� و d,ر x ا$�ل ("ارد$,U د و,$ ]D5 .  

(�)*� ٧٢٧. � ]D5���37 
  �ت و �ـa /ن و (�دارد 5ـ�  ,eـ FJGK�BهFJGـK� �

( "هی� �ه�  ��Bیو  ط,ر ه��[ ،���وهت D5[ �5دنMت) >,ب درFJGـK� 5ـ� از 

5 �,رد ب ،$,د 
 �7ار داده ��Bو ه��اه � "� �G5 در  �  .  � /�"ه اس
 �8gDه

  اح��م ح[�ط

�از 8KQ دادن �  ��" .٧٢٨ �*(�)، � 
�ـ�  �B@ـی ،
 را �@ـ,ط 5@@ـ"ّ�ـوا�ـA اسـ

U�)*B 
هـ و 5' دسU رگ��ـ�  ،او 5ـ	,ر ��(@ـ" �ه و س� زا(,ه و س� دو ا(<*
 �ـ
7 �"ار�5 �� �ط,ر� 5ر �� Q [یا ه�>@"��("  Bاز 5	,ر در /(���� ��"$  . "ن �

ده �ـ 
�ـ�@,ط � ��5 ��ا �5	,ر .٧٢٩ �*(�)DGاسـB ـ,د$ $ـ" gQBـF "یـ�F)، 
زه�"ه $"ه و (�م �$" و (ی�س  �!3ـ� /ن  ،�, �$" و ا�� �� واس�3 �5@� �ـ,دن �و دارا 
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5	�از � "$� �G	ر ]B )�
K .]ط,ر ه�� $ـ"" Uـیـ5	,ر �� O ـ؛G�B ط �ـ�ـ� ا�G �@ـ

 هj (*,د�وا�A ا�� �!� (TL $"ن �"ن � .  


�در �@,ط �5دن � .٧٣٠ �*(�)  8KQ �5 ��" از 
ی$�ط اس  �j�ّ ��
و 8F7 از  
م  
�M,ا("ن (�ز �L)�5 � �?ّ��و  $,دا "@GKه�
[ �در �ـ یـاز D5ـ[ 5ـ�دن  F7ـ8را  


���" از /ن 8F7 از M,ا("ن (�ز � یD5[ �5دن    . @"ی�@,ط (�
��7
 $�ط ( .٧٣١ �*(�) "g7 در �@,ط �5دن�
ا�ـ� �@ـ,ط را �yـ�  [�ه�y@ـ Kـ

�� ه��) Q "@<�� ���� 	م ده" 5L)اB 
  .اس
5	,ر ��(@" ه�AJGK��@B � ّ�@y اس
 �� سِ� � .٧٣٢ �*(�) jه 
�]  
�AJGK اس

8gD� ه ،��, �یز  ��,د ،@��س �رو ،هU '5  را (و 

 دو دس*U�� "@)�5	,ر � .  
(�)*� ٧٣٣. Gا��
ط �AJGK /ن اس U �� ر را,	(��5 اول 5*B � ّ�"ـ@��� 
 Bو�ـ ،


��FG�� A (�<�  � ید  �در �هK ؛@yه��] Gط�ا�  �AJGK /ن اس
 �5 5ـ	,ر را �ـ
 �,د� ���� 
�@" ذ�5 $"هه�  �58J' دس
 ��  �دسو ���G /ن اس
 �5 ��"ار  ��

ل �زار 
��@,ط � �5	,ر ��ا��� 
Dه� "$� .  
ی*j دا8M (�,دن 5	,ر در > .٧٣٤ �*(�) ��@B ی
��,ش �  
  . ���وه اس
(�)*� ٧٣٥. K5B �5 ��ا�ی��  
 �د �@,ط �5دن او�ا�� �� ، !��ه ا��ام ��GK اس


 �<� در دو d,ر �� (ی�KB ���K� ٧٠٠( �5 در (
$�� .  
(�)*� ٧٣٦. K5B 
  5ـ� $ـ,ه� او �ـ�ده و ه@ـ,ز !ـّ"ه Bو ز(ـ �5 در ا!�Gـف اسـ

م (*"ه�  x �@ـ,ط  ،�(ـ"�>@(yـ� �� Bو� ،��ام اس
 M,د را F$,M, 5@@" ه�>@" ،و	

 وا�A اس�)/ .  

(�)*� ٧٣٧. G�5 ��ا� 
ط �AJGK /ن اس ّ�*� 
 را �r  �و !@�F و !,د و !�3ه
5	,ر �?�,ط (@�ی� ا�<� F$,M, (�@@" و (ید    . @"ی@� را �

را �ـ 5ـ	,ر � " ا�*ـ�"اء�ّ  ��
 �h� �F7ت سـ ��AJGK اس
 7"ر .٧٣٨ �*(�)
�(�س(@" و ( $,د B �Bا��Gا�  �5�B  یB" از /ن 5	,ر �� �هی� Bو� ،�?�,ط 5@@"� �" یـ
$" �5 وG7یز  � ��
 �� 7"رF) دB "$ ,ط�ر �?,	5   . @"ی/ن را 5	,ر (<,  ،�
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(�)*� ٧٣٩. U ر,	�@ـ,ط mزم  ،�$ـ" 
�ـ 	�& �ـ� ا(ـ"ازه KQـ8 �ی"ا (*,د �ا�� 5
)�� 8KQ ر از,	5 �y)
 و >@K�
د �یز  �
 !�B ,h@,ط  �� ���ا B" و�یDه B	5 

"$F)، 8dا �ط �KـAJG /ن اسـ
 5ـ� �@ـ,ط �Uا��B G@,ط وا�A اس
 و�)�ـ�  B*ـ
  . ��ّ"م ��دد �ه �ی�@,ط س

  �����ز 7

  � واVL ا��0>; ���ز 7 ��7ارد

ن�ّ (�ز M,ا("ن �� � .٧٤٠ �*(�)��K� 
�J� �5ـ,م �ـ� اسـ^م اسـ
 و  �ا  ��yّی ،
  . وا�A اس
 ،او  �م $"ه �$" �$x سل ��7

(�)*� ٧٤١. Gا� ��@��Aط وا�ز M,ا("ن ،�) �yّ� �� ا�ل ��7 او  �م  �x$ �5 س
�ز را � B(*"ه و�)B ��	و ا�� (�ـ ،"ه� 
ر�ـًء M,ا(ـ"ن (�ـز �ـ� او  ،"ه�ـ	�� mBزم اس

�)�B �yّ� �� ا("ن,M ز�)  /�"ه��5 ��ده �� د( �ا ("ارد و اّ�، ) AJGK��
K .  

  ��k %�دن ���ز m `�7حی�Rا

(�)*� ٧٤٢. Jd در�a � ز : اس
 mزم>@" $�ط  
��,دن (�

ز �: &1ط اول�) ّ�� 
M,ا(ـ"ه $ـ,د و ا�ـ�  
�" ��" از 8KQ و �@,ط و D5[ �5دن �ی
8F7 یاز ا$ـ"ی B	�ا�,$ �از رو ه�>@" ،@� �?,ا(@"ی[ ا� در �ی ،@�� �� ("ا(K� ]GKـ�، 
	5B )�
K .  


 �?,ا�(@"�ّ وا�A اس
 �: &1ط دوم*U �� را 
�5 س� او �ـ� طـ�ف راسـ
  ��� ط,ر ،
U ار و�ز��)� "$  . او �� ط�ف >¢ (�ز��ار �


��: &1ط ��م U ار از�8 (�ز�����"$
�TU ا�� � ،x رو �  "$
 س� (�ز��ار �*U
ز ��)�
 Jd�) a�@yه� 
K�� ا�� ]�
از دو ط�ف (�ز��ار �$ـ" (�ـز  �Bیدر  

��
 Jd�) a��,��� در �,رد �>� 
K�] G7در وB � ز�) �5�
!ـ
 ���ـ�ار  �� ��
'd دد و�� ( d,رت [ی$,د �5 در ا Bط,m( هK5 ز�)B � 8��� �5 ّ�) 
�"@GـK، 
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زه �,دها��  [�ه�y@. ا$�ل ("ارد@� "@< < jر ه �ا $"ه �$@" �ـ� �,(ـ� "ه�و 5@
ب�5 در G5  �(�ـز  rیـ �ـم /(�ـ  �	�د �?,اه" ��ا  � ذ�5 $"ه اس
 و �8gDه

��
�8 او �7ا از �@زه h��B @��یا ،�?,ا(" ��   . "ار(" ا$�ل ("اردر (ه
��رم�ز��ار: &1ط �) $ـ"�ّ از � ی��B ا("ازه "ی�F) دور 
دنیا5ـ� dـ"ق  GـK  د�در (ـ

��
 "@�)، �(B 'd �yو@< 
! ���,مدور �,دن  ،�$@" �8gGّ <�ی�"ی �� ه  در ��
$ـ"ه �$ـ@" و 	ـ�د  "ه�ـ5@ـر هـj > >@ـ" �@ـزه �ـ,ده وا��  [�ه�y@ ("ارد ا$�ل

م /( ��?,اه" ��ا�  هـ  از �@زه Bاز ��hـ ودور �ـ,دن ا ،?,ا(ـ"� 
�ـ(�ـز � rیـ�
  . ا$�ل ("ارد

�ز��ار
 و �ّ [ ���: &1ط ! ��) (i د ی,ار ی د ی" �Uده ی�� $" و� �<�یF)B � در �ّ ا�� 

"$  . ا$�ل ("ارد ، �,ت و �(@" /ن �

�ز��ار �" �ی�: &1ط &%�) دی
 �� ��"ار ز �ّ � �از �  
KU � ی�� $" و�ـF) � "@B 
GKUB "@�� و�ل ("ارد   . �?�gG ا$�

�"ه �$" و ا�ـ� D5ـ[ 5ـ�دن او �
 U,$�ّ " !,رت �یدر و7
 M,ا("ن (�ز �: &1ط ه#"
) ]����� 
Kرا ی x ر  ه�>@"" !,رU س  ی� >�F� ،@�ـی/�ـ� و �(@ـ" ا یـ ?Gـ�  ی
"@)$,{� .  
�ز ��ّ K5B � �� �5: &1ط ه%"�) 
B "ا(ـ,M $ـ" ,ا(ـ�ید ( 8 �$ـ"!7ـ "یـ�F) ( ��و �@ـ
$" Bدوازده ا�� ����*�,ر $� .� ��ـ5ـ� GB Qـ��ـ� �ـ"ن � Bدوازده ا�ـ� ��ا�� B Qو

�ز M,ا(" Bدوازده ا��) 
/ن را دو�ـره  Bدوازده ا�ـ� ���$ـ Kـ
�mزم ( ،ه �$ـ"اس

�� �B �<� /(�� و��?,ا("  "$� .  
��ز ��ّ K5B � �� �5: &1ط '�) 
B  ,M")ا، $"" ر ی�� ��F7 �� و .  
�ز ��ّ K5B � �� �5: &1ط ده�) 
B ")ا,M ز � "ی��)�
ده �?,ا(ـ" یرا ا GKـ�ا�ـ�  Bو

K5B � ز$" G� �5,ا(" (�F) ّرا ا� 
ده �?,ا("یGK، �B ا(" $,د,M ز  . (*�GK �� او (�
��7
 و اM^ص (�ز را �?,ا(" "ی(�ز��ار �: �زده�ی&1ط  "g7 � .  

���  ه�>@" ،
�ّ ( در �,i7: ازده�&1ط دو 
 را ���ّ � Bط,ر ا�� ّ�) ً̂ 
 5@ـ"�ّ [ 5@" �� :
ز ��)B j)ا,M ی�� ا� ] ّ�
 »�
�ـ5ـ� (�ـز � Bدر dـ,ر  ی »ا��� ��7Bً� إ  
�ـ� ��!ـ
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�ار ����B د,$، �) "g7 ز � "ی���,م�)B j)ا,M � ���GB  م
 /ن را g7ـ" ��5 ا�!�

  . (�,ده اس

�ـ dـ"ق 5ـ�  �دیـ�5 (�ز��ار اeـ�3اب ز  ��@[ ی�� ا 
 $,دیر! �اراس�G: =ده�>&1ط �
دن در (�ز�یاGK�
سز�ر اس) 
$ـ" ،� �G$؛ ("اGا� ��اسـ��Gار و  ،ط وا�ـ�Aـ���ـ� �@ـ

$" �FG�� ��B �,�ی �م (�زه�/را�x �"ن �5 در 7�، 

�در (�ز � mزم اس 
 $,دیر! .  
��رده� &1ط� : jس� ه 
*U ت وmا(ـ"ن�,ا,M، ـ��F�  ]ـ�
�ـ(�ـز � ��ات و د!هـ 

ز � �د!هو  �ات� �F [��5 /ن 7"ر � �ا ��دد �� �,(� 
یر!�)�
 ) ��d(ـ"ازد�	 
  . [ ��ود�از �d �5,رت (�ز 

� �دور "یـ� ز(ـ" d �5B,رت (�ز را �� هـj �ـ �از ه� 5ر 
�در (�ز �: &1ط !�'=ده
Gا� ��
 �5دن ط�$,د ���� �@FJd از A����7 زدن ،وا�، 
�ـ� �ـ� F7�ـ� 5ـ�دن  U*ـ

  . ��دد ��mزم اس
 �Uه Bط,ر 5�
�ز �: &1ط &�'=ده�)�
 � اذن و�B !�$B ��

�M,ا("ه $,د و �"ون اذن او (�ز �  

Jd�a )�
K gD  �8و  ً̂ F7 ذ�5 $"/ن .  
�ز �: &1ط ه#�ه�)�
 5 ���D�GB ا("ه $,د,M "$ "اه,M �GD� �5 .  
(�)*� ٧٤٣. K5B � �5B "اه,M  ز
 �ـ وeـ, �mزم ( ،
 �?,ا("�ّ �(�Kـ8 یـKQ  یـ

 � "$� j�ّی U xسF�س (�ز��ار  �O"ن و F�ن (�ز  ی�$" ���� ا�� ��FـgQ ار��B 
 "$ی� )��B � �5�
 FgQ در /ن �7ار داردB "$
�ـ(�ز � ،� Jـd�a  
 ه�>@ـ"اسـ

 �� AdQ
�ّ! AgQ، ر اسه�@�
 Gط�و ا� ��,ارد�AJGK /ن اس
 �5 	�د  �م  

�در (�ز � را <� ���FG اس
ید  ��5 در (�زه 
 5@"یر!.  

�$�ط ( 
�در (�ز � .٧٤٤ �*(�)K ا��@� "$� ��ز � [ی�5 (�ز��ار ��)� 
�yـ�  ِ

�� 
ِ

���)��5	 ،M,ا(" Jd�a �B � ط,ر�5 (�ز را � B 
  . اس

 �5ده �$" �5 $?ص ���ّ 
 و�dّ ا�� � .٧٤٥ �*(�) ّ�@B  زمm "ز �?,ا(ـ�ـ� او (�ـ


 /ن $�(K�5ریا ه�>@"�د �
 ا�زه �<�ّ � B?ص از و ] 
(�G�� .� �y اس@< 
 ّ�ـاّ�
dو ّ��
 �5ده �$" �5 وB !�$B ص �� ،او?$ ّ�@B را �ـ�ا�ز � 
�ـ(�ـ  ،"یـد!ـ,ت (�

  . �د�
 ا�زه �<�ّ � Bاز و� صو mزم اس
 /ن $? $,د BسB �) &7و� ا�زه
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ز � .٧٤٦ �*(�)�) "),$ ��ّ,G� ]	8 از دF7 
�ا�� ��" از (�ز   
ط8 �ـ,ده اسـ�، 
  . /ن را دو�ره �?,ا(@" "ی�

�ـ"ون (�ـز د	ـ[  � �� ��ـ
 !ـ�ری B	�ا�,$ � از روی
 را !�"ًا �ّ ا�� � .٧٤٧ �*(�)
ط8 �ـ,ده اسـ
 ،�5 �� او M,ا("ه $"ه � ��" از د	[ ���,م $,د (�زی ،5@@"�، � (ی�ـ� 
Kـ

ز M,ا("ن �� او �F7ش را (xF 5@@" و� ���ا�)B G�5  �ا� 
 وG7ـط وا�A اسB  ـ" او ازK�
${) jه� $�ط ءً "ه ر��  ز � ��5 ��ا یBه�) ّ�"$ �GD� 
  . �� �F7ش (�ز �?,ا(@" ،

  ��� �Dا�*ن ���ز ���7>

ز � .٧٤٨ �*(�)�) ّ�F�  �@U 

�ّ ��" از ( (�ز��ار� دارد و ا�� �، F�  �@Uیـا� �ـ� �ـ ]
 � �A  ,>ی�	5 "B 
 : اس

١ .F�  یاول �<,  ����" از": »m َاْ$َ�ُ" َاْن �  �َ ِا
¨

mإ  ُ���   .»  ا���ِ  َرُسْ,ُل  Jَ�ُ̈�"اً  َوَا̈ن  ا
٢ .F�  « :"ی� دوم �<, ���" از�8ِّ َ!dَ j̈�ُ�ّ�   .»/ِل Jَ�ُ ٍ"�̈Jَ�ُ̈�ٍ" َو  Bٰ ا
٣ .F�  ی� س,م �<, ���" از": »@�ِ�ْ�ُ�ْ�ِ �ْDِQْا j̈�ُ�ّ�ِت َ[ َو �ٖ ا@�ِ�ْ�ُ�   .»ا
٤ .F�  رم ا�� ��و ��" از
 ��د اس�ّ � >� ,>� 
��« :"یِ �ْDِQْا j̈�ُ�ّ�اا

َ
�  َ�� زن ا�� و »ِ
 �� ا


��ِ�ِه  اDِQْْ�  ا�ّ�j̈�ُ « :"ی�<,  اسِ  َ��   .»�Gَِ �� ا
٥ .F�  "�� را �<, �و jL@U از /ن ذ�5 ی� TU ی" و ) Aء وا�
�د!K .  

ز��ار در (�ز ��) 

�و ���G اس F�  ی� اول �<, ���" از" :  
 »�  �َ َاْ$َ�ُ" َاْن m ِا

ّ
mإ  ُ��� َاْرَسـَ��ُ  ،َوَرُسـْ,ُ��ُ  َ!Fْـُ"هُ  Jَ�ُ̈�ـ"اً  َا̈ن  َوَاْ$ـَ�ُ"  َ��ُ  َ� یَ$�  m َوْ�َ"هُ    ا

 �2Jَ�َ!�ِ  ِ� َ" یَ  َ[ �ْ �َ  �اً یٖ َوَ(� �اً �ٖ َ�* ِ�Kّ�   .»ا
F�  « :"ی� دوم �<, �و ��" از��8 َ!dَ j̈�ُ�ّ�Jَ�ُ̈�ـٍ"  Bٰ �ـِرْك َ!�ـJَ�ُ̈�ٍ" َو/ِل Jَ�ُ̈�ٍ" َو  Bٰ ا

8ِ � dَ�̈ /ِل Jَ�ُ̈�ٍ" َواْرJَ�ُ jْ�َ̈�"ًا َو َو hَ	َْ5َ "ٍ�̈Jَ�ُ َو �ْ /َل 
َ�!َ 
َر5َْ
 َوَ َ�̈�ْ�َ� Bٰ إْ�ـ�اه ٖ� jَ
 ا�ْ(Bٰ ��َ ٖ�F َ!� َوjَ� ٖ� "ٌ L�َ ٖ� "ٌ،  ّ8ِdَ إ̈(َ� َ� �ٖ /ِل إْ��اهَو 

ِ
i ٖ� ِء َوَ�َ"اءِ  َ[ �ٖ ا�ُ�ْ�َس� �*�ـّ"  َوا ّgِ� َ[ �ٖ �یٖ َوا

 �ٖ َوَ��
ِ

i  ٰF!ِ ِد  ِ����Jا�gّٰ    اِ ٖ� ]َ«.   
F�  ــ" از ــو �� ــ,م �<, � ــ� س ــْ�ِ�@« :"ی �ُ�ْ�ــْ� ِ DِQْا j̈ــ �ُ�ّ�ــِت َو �ٖ ا @�ِ�ْ�ُ�ــِ��َ[ َوا Kْ�ُ�َ[ �ٖ ا

ِت َو ��ِKْ�ُ�ْ�  ،ا
َ ْ
mَو �ا jْ�ُ@ْ�ِ ِءْ�,اِت 

َ ْ
mا،  ٰ  َ� iْ�ِ َو َ@@ٰ �ْ  َ� ْ� ?َ�ْ�ِ jْ�ُ@َ ْ� اِت�، L�ُ �َٖ�ـإ̈(ـ Aُ  ٰ,!َ"̈ـ� ،اِت ا
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   .»ٌ� یٖ 7َ" ءٍ Bٰ  $َ ّ8ِ5ُB َ!� إ̈(َ� 
F�  رم ا�� ��و ��" از�< � ّ� ,>� 
اَ�@ "ّٰ 7ُـ Bٰ اْ�Kَ�ُـLّ  �اا�ّ�ُ�ـj̈ ِإ̈ن هـ« :"یـ
 ��د اسـ

�َل ِ�َ� َو َ)َ �َGِ�ََك َواْ�ُ[ َا"ِFْ!َ ]ُ�َْك َوا"ُFْ!َ Mَ 
 ا�ّ�j̈�ُ ِإّ( m َ(ْ�َ�ـjُ ِ�ْ@ـُ�  ،ُ� َ�ْ@ُ�وٍل ِ��ِ �ْ َاْ(َ
ّ

mإ  Mًَا ْ�ـ�

 َاْ!َ�jُ ِ�ِ� ِ�@ّ َا(ْ َو َ�ْد 	 ،ِ	َ ً@KِJْ�ُ َنِ(ِ� َو  Bٖ ا�ّ�j̈�ُ ِإْن 5K�ِْاK�ُ َنَوْز َ!ـْ[ َسـ�ٖ ِاْن 5LGَ	َ ً�� ِ� ِ� 
��ُ َو َ �ْDِQْ،ا 	ُ� ِ!ْ@َ"َك �اْ�َ�ْ j̈�ُ�ّ� َواْرَ�ْ�ـ�ُ  ،َ[ یٖ ا�vـِ��  Bَاْهِ�ـِ� ِ	ـ Bٰ َ!�ـ َواMُْ�ـْ'  َ[ �ٖ �ّ ِ!��  Bٰ َاْ!� Bٖ ا

 ِG�َ�ْ�َ�ِ �َ ی   .»َ[ �ٖ ا�ّ�اِ�� jَ�َ َاْر  
F�  "��� ,>� را jL@U م �ی�  . $,د B" و (�ز  �

� اَ�@7ُـ"ّٰ  ةَ اْ�Kَ�ُـLّٰ  ِ�ِه ا�ّ�j̈�ُ ِإ̈ن هـ« :"ی� >�رم �<, �
 زن اس
 ��" از  ��Fّ ا�� � Bو
 �َGُ�ََك  َواَ�َ@�ُ  َا"ِFْ!َ  ُ�@َ�َْوا  �َGِ�ََا  
ْ�َ�َ)َ  �َ�ِ  
�وٍل  ُ� �ْ Mَ  َوَاْ(َُ@ْ�َ  ِ��ِ،  j̈�ُ�ّ� َ(ْ�َ�m  jُ ِإّ( ا�@ْ�ِ  

ّ
mإ  Mَاً ْ�ـ� 

 
 َاْ!َ�jُ  َوَاْ(َ@ّ�ِ �ْد 	 ،ِ��ِ	َ �ً@َKِJْ�ُ 
ْ)َ َو  Bٖ ا�ّ�j̈�ُ إْن 5�)ِK�ْإK�ُ 
ْ)ََ�ً� َ	LGَـَوْز َ!ـْ[ �ٖ ِاْن 5
�َس � َِو  ���َ �ْDِQْ،ا 	َك "َ@ْ!ِ  َ[ یِ�� اْ�vٰـ Bَاْهِ��ـ ِ	ـ Bٰ َ!� اMُْ�ْ'  و َ[ �ٖ �ّ ِ!��  Bٰ َاْ!� Bٖ ا�ّ�j̈�ُ اْ�َ�ْ��

 َاْرjَ�َ ا�ّ�اِ��ی Gِ�ََ� ِ�َ�ْ�  َواْرَ�ْ�� ٖ� ]َ«.   
نی$ �� دارد  ���5 ��" از  �F یBذ�5 اس
 د!ص �� ا	�اد �ـgGMرم ذ�5 $" ا�<

ل ���@ در (�ز �� وD8 اط�� ��� ا�̈�ُ�ـj̈ « :$ـ,د B>�ـرم �GDـ� �ـ ����" از  �F [�ا	�اد (
 ,َ�

َ
 َو  �ِ یاْ�َ�ْ�ُ� ِ�ًD�ََس @�ْ��اً طً َو َ	�َ َوَ

َ
   .»أ

ز � .٧٤٩ �*(�)�) 

��AJGK اس Gا� ��
 M,ا("ه $,د و �@!ط��� ��  Aوا�ـ
ز ��) 
!
�ا�م �� 
 ��8 ��,غ &ی �م $�ا �دارا "ی�� ،�^ل زاده �ـ,دن ،!�8 ،ا�

$��� �
�mزم ( Bو� �,ارد �$" [یا ���,دن و B Qدوازده ا�K  "$3�2  ه�>@"!دل ��
Gا� !ـ
 ( &ی�,رد $�ا ر�AJGK اس
 و د ط���� 
Jّdـ���Jّ�ـ2 $ـ"ن /(yـ� در  
 (�x دارد ر! �8و  *� اG7"اً	�! 
!d�� �ـ��,م از  @��ی/ن mزم اس
 ��8 ا 
ی��	


 ز !دیا�م �� @yه� "$F)�] � ��dل او �ـ�  <�ی���,م � ���,م د  [�	g ّ�5 واس�3 ا

 اس
 ز ا�م !دی�� "$F) .  

(�)*� ٧٥٠. K5B � ز�) �5 ّ�� 
!
 را �� ��B "ا(ـ,M، "ه�>@ـ " یـ�ـ��,م �$ـ" �
F� � ذ5ـ� $ـ"ه �د!هـ/ن را هj �"ا87 �� ��ـ"ار وا�ـA /ن �?,ا(ـ" و  ��ه و د!ه

�ار �ـ�,�ی ���j ��" و س,ره (�زه��� 
!و در /ن  @�ـ ا�ـم  $ـ,د  �B را �5 �� ��
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 ��" و س,ره را �!��B ")ا,M، ارد") .  

  ��ّ �B7حّ=�ت ���ز 7

� در (�ز ��>@" > .٧٥١ �*(�) ّ�

 �AJGK اس : 

 وe, �ّ در (�ز � (�ز��ار/(�� : اول� 
  ی 8KQ ی�Gو ا� "$� j�ّ� در 
ط mزم /ن اس
$"�  dB,ر F) ]��� 8KQ و ,e5@" �5 و j�ّ، ی>� ,eل �"ه" �5 ا�� و�Gا� �د �

8 5@" �� (�ز �یKQ  ّ���5 وe, و 8KQ ���[ اس
 و و7
  �GّFB در d,ر 
 (�س" ا
ز � "ن�رس ���ا�) ���
j 7ه �B 
  . "ی(� �j�ّ  ءً ر�  ,ا(" B	�د � ،اس


 ��د اس
�ّ ا�� �: دوم،  
! K5یا�م ��B � ز�8 وس&  M,ا(" �5B 	�ادا �� او (���

 او ���8 س�ّ GK" و ا�� �ی7�� 

 زن اس��@   . GK"یاش �

 �: س,مU")ز �?,ا  . �ه@� (�
 را ه  � دس
�در ه�  �F: م>�ر   8�5ـ� در  �ا �,(ـ� �� � "@5�d "@,رت ی ه  �,ش ��

F� ة�� �� ��,�ی �ا��mام (�زه�K� اه" /�") ١١٤١( در,M .  
jL@U :� سx را ��5
 دهـ" �ـ� �@ـزه  �
 �� 7"ر�ّ 	d�� او �F�$" �5 ا�� �د � j5

  . ��س"
j*$ :� ز�) ّ� 

 �?,ا("!  . را �� ��
jGDه :F�  
!( ه� �ا�م ��K5 @" �?,ا(" و�را �  M,ا(@ـ" �5B �ـ او (�ـز �ـ Bو د!ه

  . /ه�GK �?,ا(@"
jG*ه : 
!$" rی���,م  ه�>@"در ��� �D)،   . GK"ی!�A ا�م �

j�) :ار�د د! 5@"ی[ و ���@ت ز �
 و ���@�ّ � ���ا ،(�ز� .  
jده :U�   ).ا�g̈^ةَ ( :"ی!
 س� �� x ,>� �F از (�ز در ��

زدهjی :ز را در ��)B?,ا(@" �5 ��دم ��ا ی��ز � �) ّ�� 
�� L)/ �� �G*B ")رو .  
jز �: دوازده
 را �� ��!ـ
 �ـ�ّ زن �sp ا�� (�B "ا(ـ,M، � KـG" و در dـ' ی @�ـ

  . GK"ی(�ز��اران (
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  ��7��وه�ت ���ز 7

�" ���وه اس�ّ M,ا("ن (�ز � .٧٥٢ �*(�)K� در 
�
 وB  ام ���وه�J�در �LK" ا
)�
K .  

(�)*� ٧٥٣. h�� �u) ��B ��  ���
 ّ�ـ��ـ�وه اسـ
 �ـ� � ��j!�ـ Bاز 	��ء رe,ان ا
�ز �?,ا(@" و�) �F �� "@<B یا) 
�S A�3� ]ا���@� 
Kی] �ی� � �� 

�اس  �F �� "@<

ز �?,ا(@" و ا�� ��) ّ�"$
��"ون ا$�ل ���وه ( ،
 اه! 8�j و  �,ا �K .  

  هL o[�ز ��'/
5�$
 ��دان در  * .٧٥٤ �*(�)��i  ّ	,ـG� زه@�B ـh	 و در 
/ن  �
��KـAJG اسـ

دیز  تیروا� ��  ���را �ـ� !@ـ,ان  �ا�ـ,ر ��ـ( �!�j� B(�8 $"ه اس
 و 	��ء رe,ان ا
ت FJGK� ت
یر! �5 ا("  �@زه ذ�5 (�,ده ��i *و ���وه $" 3�B�,ب � ءً /(� ر�� 
بG5 و در  �  . �8gD ذ�5 $"ه اس
ه

 QK7د ّ��  

7 QKت د�=Lوا��  

ن  
�د	[ � .٧٥٥ �*(�)��Kی�  Fن وا���K� j�� درB  ـ� ذ5ـ� /ندارد 5ـ��  هـ
�GMدا�U B� د,$ : 

١ .� 

 را در d,رت ا��ن در ��Dه و �,دا��ّ وا�A اسB، 8 ز�M[ 5@@" �ـ�  [�دا	د
ن ��دد و در �ل اGM �ی�5 �"ن او ز  �ا �,(��@U OMر� �)B � ان, �
  یـرا در �@ 

ن �GM  . d@"وق د	[ (�,د ی �,ت  یس
 ٢ .� 
" و �,�ـA یـ��ون (�ـاو � �[ د	[ 5@@ـ" 5ـ� �ـ, �در ز� �
 را ط,ر�ّ وا�A اس


�ا�� � Bو���دم (<�دد  
یاذ )�ـن���ـB � 8در ��  د	ـ[ $ـ"ه اسـ
 و در /(Lـ
K5B  ,� �5� ��

یاو را اذ   5Bـ	 [�در ز�ـ 
�ـد	[ 5ـ�دن � ،و�,د ("ارد "ی(�

 
�5 �ز ه ط�ا�G ه�>@"اس 
ر �,  �ا �� �,(� AJGK�j اس*G)[ $,د �5 از ا	د� 
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  . ��دد �����,� �ون�او �� �
٣ .� 
�ون �ـ[ د	[ 5@@" �5 در("�ن (G,ا(@ـ" �ـ"(x را ��در ز� �
 را ط,ر�ّ وا�A اس

�5 �(,ر �"ن او را � "$ا �ـ /�ـ� و �(@ـ" " �F7 ر ی� ،�ون /ورد�/ور(" و ا��  �س /ن �
"@@5 j�J� ن/ .�
�ا�� � Bو ) در("ه Bدر ��L)/ �5 در 
و�,د  �ا د	[ $"ه اس


�("ارد mزم (K  ")زK� j�J� را �F7"@<ه� Gط�ا��AJGK اس
 �5 �ـز هـF7 jـ�  
  . �j�J س�GM $,د

٤ .� 
�"ن او رو �ـ�  ��?,ا�(@" �5 ��,  �راس
 ط,ر �
 را در �U �� �F7�, �ّ وا�A اس
"$� ��F7 .@yا�� �" [�ه� j�� 

�ن �اس  ی�"ون س� �$" ���� در �,رد س�  @� 


�ـ�ـ"ن � �از ا!hـ <ـ�یه� !h, د  ی @�  @��س، Gط�ـا�وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� در  
 . د	[ $,د 
��Dه�ن d5,رت ا��ن �� 

(�)*� ٧٥٦.  � ]G$ا���
(� و �(@" /ن ��ا M در س�د� )m,ت ط"ّ�B  ـ"ون /(�ـ��
 �eBور hG7ا� �$" ا$�ل دارد و �@� �G$ن را دا/Gط�� ا�5ر  �O $,د [یوا�A ا  .  


 در ز��ّ ا�� د	[ � .٧٥٧ �*(�)�"$F) ]��� ]، �B "@)ا,  او را در �@ـ  ،د	[ ��� �
�,ت و �(@" /ن �<�ار(" ا�m �GّFزم اس
 �5 سی  را ) ٧٥٥( �ـ�5,ر در �Kـ��� &ی$�ا �ی


یر!   . @"ی(�
(�)*� ٧٥٨. K5 ا��B G*5 درB س" (� ،�د���(K� �y" او 	@<B  و در و �,دن ا $,د

G*5B �)�B ارد")،  �� M*�ی�  "@@5 �Fd "B [ 5@@" و ��(� ���س@" و او را در ز�	د ]

 او را در ّ�ـKQ�x �"ه@" و �@,ط و D5[ 5@@" و TU از M,ا("ن (�ز � B" در G*5ی�

�J� ه �<�ار(" و درش را��Mj  و �� در ")"@Fی�� � س@<�@�� >ی ای ،@"از("��@B U ی�� x
 �ی�� در  ��GK و�Gط�@"از(" و ا�اول را  �ـ�یط� �AJGK /ن اس
 �5 در dـ,رت ا��ـن  

ب (�?G)یا"@ � 
,ا(ـت �@"از(" 5ـ� 	ـ,رًا ط��ـ� ��� یB" او را در �یو ا�� ���[ اس
  . (*,د

�ون /ورد و �ـ
 را �*ـ�	" و �ـ"ن او را�ّ�ـا�� ��Gس@" 5ـ� د$ـ�[ F7ـ� � .٧٥٩ �*(�)
 �ی�,ش �@B یh!ا  ،"ن او را �K,زا("� ی ،<� او را �Fُ�ِدید  �� "$� ]��� �y)" �ـ� ی>@

�� U �ط,ر�K� او را �� در  [�*��5 در "$ �GDی��   . @"از("�
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 را در dـ,ر �ّ  و �?رج �j�J �5دن �F7 �ی�?رج ا("اGM[ در در  .٧٦٠ �*(�)B 
"$8 �ل �  ,ا(@" m �5، �Bزم �dدار("�ّ از ا�� 
 .  
(yـ� Uـ"ر �yّـ�  ،�د و ��yّ در $ـ�j او �ـ�ده �$ـ"�ا�� زِن 5	�ه �� .٧٦١ �*(�)@<

"$ن ���K�، 
 �� F7�� �?,ا�(@ـ" 5ـ� رو �" زن را در �U �� �F7�, ی�*U ¢<�  ـ� �ـ�yّ�
@yو ه� "$� ��F7 ط�ف�Gا� ��@� 
ط ��AJGK[ اس، �yّ� ا ا���  
�5 در $ـ�j اوسـ

  . �"(x دا8M (*"ه �$" ه@,ز روح در
��ا .٧٦٢ �*(�)@� "$ح �F� ]	ن د�� 

 در �ـّ�ـد	[ � [یوا�A اس� FـgQB 


  . ��ام اس
یB  "LK� 8�� �5@�در ز� 
�د	[ � .٧٦٣ �*(�) K��@�� ی �5ـ� �ـ�ا B@ی�"ارس د  

Q[ �5دن و7' $"ه�	ر  ،� د,d درB  '7ر �� و�e A�,� �5و7ـ' ی 
 �ـ�ا�j ��ـ
"$�، 
 ���� ا�� �,��e Aر �� (ی�Kی"$F) jه 
�ا��� ، Gا� ��@��� Aط وا��ی 

)�B "$ ،ز و8F7'7 ا ،از اول @��ی�<� ا ��Bرا ��ا ی�ـ� �< u) ـ[ در	و از و7ـ'  �(ـ"�د
ء 5@@"@�Gاس .  
(�)*� ٧٦٤. ن در �ـ��K� ]	دB5ـ� �ـ یB  ا�ـ�Gا�B "ـ$(@ـ" �ـ ،�ـ� او ��B5ـ�  ی

� ���5و�� و ز�MB  یر")�ه 	e^ب ی <، 
  . ��ام اس
ن .٧٦٥ �*(�))ن �Kـ��Gسـ�F7 در �	ر و د	[ 5Dّ5 نGس�F7 ن در��K� ]	د، � ی�ـ

)�
K .  
 gـّ�ف در �ـ2ّ  �!ـ�5ـ�  Bدر dـ,ر  ،<ـ�ی�F7 �ـ�ده د در  
�د	[ � .٧٦٦ �*(�)

ی �<�ید  � �F7 xF)�GB � �5 از�] �G	�)، ی Gهr ��
 "$�، �ی� )�
 [یـا ��ـو در K Qـ
(�y /ن �F7 �5@� $"ه و � ،ه  d,رت@<�
 � ،F7ـ� (ـxF $ـ"ه �$ـ" یـر	Gـ�  [�از � Bاّو

�  . ("ارد Bا$�
(�)*� ٧٦٧. K5 ا��B �� ه$"�ون /ورد(x �����د و ��در >F) ]، " دِر >ـه را یـ�

  . �F@"(" و ه�ن >ه را �F7 او �7ار ده@"
" ز(ـ"ه �(ـ"ن �ا�� ا� ،�د و ��yّ در $��x ز("ه �$"�ه� �ه �در �� .٧٦٨ �*(�)

 8Dه ه�>@"ط$ـ" Bدر �ّ"ت 5, �، ز(ـ"ه �(ـ"ن و  �را 5ـ� �ـ�ا یB" 	ـ,رًا هـ� �ـیـ�
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G�^سB � را �yّ� و "@	�*� 
را �"وز(" و ا��  �8Jدو�ره /ن �ون /ور(" و ���G�� �yّ اس
ی$�	G[ دو  � 
نی�B  �yّز("ه �("ن و س^�G ��ا>@" ��K� 
 ،d,رت [یدر ا ،اس

�B  "@)یه�   ,اr ت را ��اب (� �از /ن ��?G)ا ]G	@ـن � اط�یـاّ� ا�ـ� !�ـj  @"ی$�
	G[ �"ن �در�$ Mـرج و ز(ـ"ه از $ـ�j �ـدر  �د�ـ�  Bط8D 	,رًا �ـ ،�8d $,د �5 �

�)B  رت [یدر ا ،$,د,d، در	G[ �"ن ��$، � (ی��
K .  
در �� .٧٦٩ �*(�)� j�$ در �yّ� ا�ا���� jدر ر� x)")در �3M دا$�G  ��د و ��

"$�، ر >@(�y و /ور(" �ون�� را او راه [ی �   " �� /سنی�<�ـ� 37 �37ـ� را او 5ـ� $,(" (
�ور(ـ" و ��ون ��ـ[ اسـ
 او را ��� $,ه�ش ا�� اه8 	ـ�" �� وسی� 5B@@" ا$�ل ("ارد و


�ا�� ���[ (K، )زB �5 "$ �Bـ� K5ـ  ,ا("    �Bون /ورد و �در ��yّ ��او را � ،اه8 	[ �
م ده" و �� �ل او �@سAی��ا��� G� �G�� �5 "@5,ا(" اL)ر را ا5 ]  �  "$ /ن ه�>@ـ" �

��Jم ،	�د) "$� .  

 >�ّ ه� �ه از �"ن � .٧٧٠ �*(�)���  ,� 8�� "$ی$
 �"ا $"ه �  
 �, یU,س

M[ ی)  د("ان و 8F7 از د	[ یUا�" � ]D5 ن را در/ 
و �  �١<�ار(" 
�$,د وا�A اس
�pـ یـ��37  
�اس
 ��j ا�� در ه@<م 8KQ از �"ن � [�@" و ه�y@یاو د	[ (��B 

وا�ـA اسـ
 /ن را در  ،  8F7 از د	[ �G,ّ�� /ن ��د(ـ" ی�"ا $,د و در ه�ن ه@<م 
� ]D5�
�ء �"ا $"ه از �"ن � یا�� B  ��37و�@" یر(" و � او د	[ (��<�ا ��
  "��

U ]	ا�از د" ی @"ی�"ا د	[ (� یBرا در � ن/ "ی$,د � � �F7 ا�� �?,اه@" /ن را در�
 
�),� �� 
$ـ" �ا �7ار ده@" mزم اسF) ـ�F7 xFـ) A�,� �5 "$�، نی$ـ  
ذ5ـ� اسـ

M[ یو�,ب د	[ در �,رد �, )  د("ا(یB � ]	�5 ��" از د�
 Uا�" Gا� ��ط�ـ$"ه �@ 
$" mBزم �� .  

(�)*� ٧٧١.  ]M ،د	ـ[ /ن ،$,د �"ا  �از �"ن و ،�5 ز("ه اس
 �د("ان 	�د یا�� (
� AJGK�B  $�".  

                                                           
کفن  شود در  می را که شرعاً نجس محسوب  یروح دار  یان ذکر است چنانچه بخواھند اجزايشا. ١

عمل شود ک+ه موج+ب نجاس+ت کف+ن نگ+ردد م+ثYً در ص+ورت وج+ود  ای  هد به گونيبا ت بگذارنديم
  . کفن بگذارند ک قرار داده سپس دريYستپ آن را در، ت کنندهيسرا  یتر
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QKح=�ت د�B7  

�ر�,ار	��ء  .٧٧٢ �*(�)� ��  ���ت  �ا�ـ,ر ��j!�ـ Bرe,ان اFّJGـK� را �ـ� !@ـ,ان

یر! �5 ا("  /ن ذ�5 (�,ده و 8F7 و ��" 
�ه@<م د	[ � $" 3�B�,ب � ءً /(� ر�� : 

ن �G,ّس& . ١K)را �� ا("ازه 7" ا �F7یع $(� و D ار   . �,د 5@@" � 

 در وس& ��F7در ز�. ٢Kد  ،ِ[ س,�Bی F$�� 5@@" و �D� ��) �� � ّ��G$را در /ن ��ا 
، 

P@س ]G$ا�� � T{س �J" �ه، "@)� ،س�' �� /ن �M را از �F7 "��O  5@@" و �U اّ�
�J" �ِ[ س?
 ��ا�در ز� �F7�  �7ار ده@ـ" و در !ـ�ض و طـ,ل �ـ� �F7 ��F7 در ط�ف

$ـ" 5ـ� �Gـ,ان در /ن  �ا در !�ـ2 �ـ� ا(ـ"ازه و
 در /ن �<@Lـ" �ّ �$" �5 � �7"ر�
� T{س 
K*) ّ�P@و س �G$را در /ن ��ا 
 �F7 در ط�ف F7�ـ�  ,ارهی�J" را در د  �ه

M را از �F7 "�� �7ار ده@" وO @5 �U"@ .  
ن د	[ (�ی��G ی
 را در (�د �ّ �. ٣Gس�F7 ]ـ ،@"یG�� ن دور ـ� ازGسـ�F7 ـ��)/ �>�B  ـ�G��

"$�،  "@$ د	[ $"ه �L)/ ب در,M ن �J اهـF7 8ـ,ر  � ��دم ��ای��8 /(�� ��د�	
 ��و(" ��L)/ �� �G*ی "$  . از �*ه" �*ّ�	� �

  . <� د	[ 5@@"ی�"ی rیرا (�د  *و("انی7رب و M, ا. ٤
زه را در >@" ِذرا!. ٥@�B �F7، د �ز��) j5 j5 �F �� س� ��F(ـ" و در  rیـ[ �<�ار(" و  

از  �Bــی[ �<�ار(ــ" و ��دار(ــ" و در (,�ــ
 >�ــرم وارد F7ــ� 5@@ــ" و �هــ� �� Fــ� ز�ــ

��� ده 5@" �
 M,د را ��ا�ّ اس
 �5 � [ی/ن ا �ه�/ �F7 �� ورود .  

٦ .� �y)@< ّ�
، 
[ �<�ار(" �5 سـ� او طـ�ف �ز� �را ط,ر 
�در د	�� س,م � ،��د اس
Uی�] �) �F7 رم از ط�ف س� وارد$" و در د	�� >�� �F7و ا�� �ی "@�
زن اسـ
 در  

"@@5 �F7 وارد @�U �� ار(" و�>� �F7 ��F7 س,م ط�ف ��	د .  
زه را �� /را�. ٧@�B "@@5 �F7 وارد �GK2 و �"ارا /ه	ر   . از  �,ت ��دار(" و �
٨ .� �y)@<�
ر>� U �F7 وارد �5دن در i7,� در 
  . �("��F7 �< �رو �ا زن اس

 زن اس
 �K5ّ ا�� �. ٩B � م�J� او � �5B "$ Bاو را در �F7 �<ـ�ارد و ا�ـ� ���Jـ �

"$F)،  ,Mیx)و("ا  .او را در �F7 �<�ار(" *
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١٠ .K5B � �5 ّ�� �F7 را در 
B و از  ،��ارد "$ ��ه@� �U رت و س� ��ه@� وطـ�ف � ط�
U� � ّ�� �F7 از 
  . "ی��ون ��

D5[ را �ز 5@@" و ��Gـ� اسـ
 ا�Gـ"ا  �ه ��ه ،
 را در �J" ��ا$G@"�ّ ��" از /(�� �. ١١
  . را �ز 5@" 
��@" D5[ از ط�ف س� �

 �را رو 
�/ورده و �,(� � �ون�
 را از D5[ ��ّ �) و��(  @� d,رت. ١٢MO  ")ار�>�
*� Bو �M ازO  ز یزK� س� او �") .  

١٣ .� 
*U ّ�
م  ،M 
*MیM,�5 B � �5 ")دد�ّ �<�ار�>)�� 
*U �� 
 .  

 rی�� ا("ازه . ١٤*M، س 
در F7ـ� �<�ار(ـ" �ـ�  
�ـ� ����ـ8 رو �" ا�*�"اء� ��


 از ه�5B � ّ�$^G� j وG7 �ا �,(�B "$ .ده $"ن,��DJـ,ظ ��(ـ" ���ـ� ا�ـ�  ،از /
  . اس
 "هی�ار ده@" KU@"را هj در �F7 7 �" ا�*�"اء�از  ��
 س ���"ار

١٥ . 
*M ی�J" را �  P@یس M �5 ن/   "@)(@" /ن �},$�O � ��� �) 
�د و ��Gـ� یـ

 را از ط�ف س� � یس@P  "ن�[ اس
 �5 >یا*M ّ� 
 را �*M وع 5@" و ا���$ 



  . �G�� "@5 j�J� 8�ِ اس
١٦ .Q� ,M و("انی� از* � ّ�
، )K5B ")�e� �5، M 

 دس*U �O  �� �F7 ـ" و ی��)�

��ِ� َو ِإ(ّٰ  « :@"ی�<, ِ    .»اِ�ُ�ْ,َن ِ� ٰر �ْ  ِا�َ ِإ(ّٰ 
ز  ،�F7 را. ١٧� 
ز(" و �� ا("ازه >�ر ا(<*K� �$,� ر  [ ��@" �GK��"@@5 از ز� ی>�
ز(" �رو. ١٨K� a3ّK� و ]�U را �F7 .  
١٩ .� jاس ّ� m
 را ��  ,@� �F7ی "@Kح ی,� ��  س@<یB  ,@ی� m
 (gـA ّ�ـسـ� � �K@" و �

ه (*,دFG$ا   "@@5 .  
ز("   زود �Mاب (*,د. ٢٠K� j�J� را �F7 .  
٢١ .بیـرا 8F7 �5 از د	[ و �,7ـi د	ـ[ و د  یAJGK�B اس
 د!هG5 ـ� درF7 ن"  �هـ

بیا. 
 (�8 $"ه �?,ا(@"یرواG5 در ه  از ���� /ن. /�"ه اس
 �  �8gDه�  [ د!ه

 ذ�5ی�5 در ا
 ه@<م د	[ اس
 �[ �� �� �د!�K7 ] B� د,$ :  

8F7 / از "@)�(" و دسـ
 �ّ دس
 راس
 را �� $(� راس
 � �	�د(�� �J" را �},$� 

� ¢< �)�ـ� $ـّ"ت �,ش او �Fـ�د و  rی
 �<�ارد و دهن را (�د �ّ >¢ را �� 7ّ,ت �� $
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 �F �� ده" و س� xG5�� ,>١"ی� :  
 » jْ�َ	ِْا iْ�َْس اِ ( ِاْس َ��B  ِا ْ	 َ��B (َن ی^	ُ  	^(ی( ْ�َ[ ُ	^ن �  ِ� 
	ـ^ن  �و �ـ� �ـ »	^ن @َ


 	^نی ا�[ 	^ن@� �)^	 ، � jرش را �<, �ّ اس"U و 
ً̂ ا�� اسj او �Jّ�" و اسـj  ،"ی ��
 Jَ�ُ̈�َ" ْ�َ[ َ!�یْ	jْ�َ ِاْسiْ�َ اِ « :"یاس
 س� �� UB  ,>� �F"رش !� ّBٖ« ) ط�ـ�و ا�� اسj او 	

ط��ی Bَ��ِا	ْ  Bَ��ِاْس « :"یاس
 س� �� B  ,>� �F!� و اسU j"رش	 
 !�ـِ�@ْ  َB«(،  از TـU

 َا(ْ ( َه8ْ َاْ(َ
 « :"ی/ن �<, ِ ( َ�!َB ��َرGَ7ْ@ ٖ� ا�َ�ْ�ِ" ا̈	َر ( 	 ْ7@Gِ ( َ�!َ ْ� ِ�،  ٰ�$َ ]ْ�ِ�ْن m ِا

َ
َدِة أ َ�  

ّ
mإ 

 ُ���َ jُ َوMٰـ َ[ �ٖ �ِّ ُ" ا�̈@Fِ �ّ َس َ!Fُْ"ُه َوَرُس,ُ�ُ� َو  /ِ��ِ ِ� َو �ْ َ!�َ   ا��ُ�  Jَ�ُB̈�"ًا dَ�̈  َوَا̈ن  َ��ُ  َ� یٖ َ$�  m َوْ�َ"هُ  ا 
�� Bَ!َ�ـ طَ!Gَـ�ُ    ا��ـ�ُ  اْ	Gََ�َض  َوِا�ٌم  َ[ �ٖ �ّ اْ�َ,d ُ" �� َوَس  َ[ �ٖ اْ�ُ�ْ�ِ�@ ُ� �ٖ َا� ً �ّٖ َ!� َوَا̈ن  ،َ[ �ٖ ا�ُ�ْ�َس�َ َ[ �ٖ ا��ـ

ْ�ـَ[  Bُ�,َسـ̈�ـٍ" َو Dَ�ْ�ََ� ْ�ـَ[ �Jَ َو  !َ ]َ�ْ B̄� Jَ�ُ̈�َ" ِ[ َو �ْ ْ�َ[ ا�B̈  KَJُ َ!�ِ َ[ َو �ْ ا�Kَ KَJَُ[ َو اْ�Jَ  َوَا̈ن 
jَpِ اْ�L̈Jُـَ� َو  Bٖ اْ�!َ ]َ�ْ ]َKَJَ�Jَ�ُ ]َ�ْ̈�ٍ" َو  B̈ َ!�َو  Jَ�َ Bّ̄�َ" ْ�َ[ َ!�َو  Bٰ ْ�َ[ ُ�ْ,س !َ B̈�Dَ�ْ�ٍَ� َو ��اْ

"�ْ�َ� َوأGُ�̈pِـَ�  َ[ �ٖ اْ�َ?ْ�ـ2ِ َاْ�َ��ـ Bَ!َ�ـ ا��ـ�ِ  َوLَ�ُـُ�  َ[ �ٖ jْ�ِ َاpِ̈�ُ� ا�ُ�ـْ�ِ�@�ْ dََ�,اُت ا��ِ� َ!�َ  ّ� اْ
) �ِGُ�̈pِأ ( ُ��̈pِ

َ
 ُ	^َن ْ�َ[ ُ	^نی ،َاْ��اٌر  ٰ� ُه" أ«  	^(ی( ا�[ 	^ن ^ن	 �و �� ��  ِ� 
) 	ـ^ن @َ

� jرش را �<, �ّ اس"U و 
َك ا َا ٰ إذٰ « :"ی" و ��" �<, ی )ُ�َ�̈��ِن َرُس,�َ ) ِك َا �ِن اْ��َ�َ�ْ[ ِ[ �ِ �ْ اْ
َرَك َو    ��ِ� ِ!ْ@ِ" اF َ�� َ Bٰ  َك َوm

َ
 َس ( َس�

َ
�m ِك ( �َ  ِ@ـَ� یٖ َوَ!ـْ[ د ) ِ� �ّ F(َ ( َ� �� َ!ْ[ َ(Fِ َو ) ِ� �� َر ( َ!ْ[ َر��

ِ�َ� َو ) ِ� @ِ ید (G5ِ ]ْ!َ ) ِ5 ِ�G �ِ ( َو �َGِ�َFْ7ِ ]ْ!َ ) ِ7 ْF َ� ِG �ِ ( َو ِG�̈pَِا ]ْ!َ �َ ) َا ̈�pـGِ �ِ ( ـ^ َ َ?ـْ' َو	َ m
�ْن َJْ َ ) َ	 َ ^	?B  َ  mو Jْ َ�)B ( 8ْ7ُ َو ) ُو 7�,B (	 Bٖ ِ� �ْ َ!�َ  ا��ُ�  dَ "ٌ�̈Jَ�ُB�̈ َو  Bَر�ّ   ُ� ا��ّ : َ�,اِ�ِ��

�َو  Bٖ @یٖ ْس^ُم د و ا��B  ِm َس̈�F)َ jََو   /ِ��ِ  َو  G5ِ ُن/�ْ�ُ� Bٖ ْ�ُ[ َا� �B َ!�ِ  َ[ �ٖ ُ� ا�ُ�ْ�ِ�@�ٖ َا�َو  Bٖ اْ�َFْ7ِ �ُFَ�ْ�َ�Gَو  Bٖ اْ
�ِ ٰط  Aٍ � Bٖ ِإ�ـ� ُ" ِ�َ�ـْ�َ�^�ٖ ا�̈*ـ� B̄ ُ[ ْ�ُ[ َ!�ـ�ْ اْ�KَJُ َو  Bٖ ِإ�� Bٰ اْ�B̄ FGَLْ�ُ ْ�ُ[ َ!� اْ�KَJَُ[ َو  Bٖ ِإ�
��ٰ ُ[ ایْ َز  B° َ!�َو ْ"�ِ7ُِ� ِإ��Jَ�ُ̈�ٌ" اْ�Fٰ َو  Bٖ ِا�� َ[ یٖ  Bٖ  ـَو ّٰg�ِدُق ِإ�ـ�Dَ�ْ�ٌَ� ا Bٖ  َسـَو,ْ�ُB  jُZِاْ��ـ

�B  eٰ° �َو!َ  Bٖ ِإ� ��� ِإ��ا Bٖ  َو "ٌ�̈Jَ�ُ�داْ��ٰ  B° َ!�ِ َو  Bٖ اْ�Lَ,اُد ِإ� �ٖ � �� اْ�KَJَـُ[ ا�Kْ�َـَ��ِ َو  Bٖ ِإ�
�َد ٰس َو  Bٖ َاjْ�ِ G�̈pِ �ْ َ!�َ  ا���ِ  dََ�,اُت  m�ُءِ ه ،Bٖ اْ�L̈Jُُ� ا�ُ�ْ@uَGَُ� ِإ��َو  Bٖ ِإ� Bٖ  َد َو7 Bٖ  َو ٰ�Dَـ$ُp Bٖ، 

 ّ� 	ِ َو  jْ�ِ�ِ Bٰ َاَ َ,
ُ
(ْ  Bِ�ْ[ َاْ!"اjْ�ِpِ َاَ Fَ̈�أ �"� یـ( » ُ	^َن ْ�ـَ[ ُ	ـ^نی )َ��Bا!ْ ( j̈Sُ اْ!َ�jْ . اMِªَ�ِة َو  �ا

�)^	  ِ� 
َا̈ن « :"ی" و ��" �<, ی
 و U"رش را �<, �ّ 	^ن �[ 	^ن اسj � �و �� �) 	^ن @َ

                                                           
  . ن شوديگزيداخل پرانتز جا  یھا ت زن است قسمتيّ که م  یدر صورت. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٤٦

 ّ��َرَك َو اF َ �َ�� َ Bٰ  ̈�dَ ًا"�̈Jَ�ُ ̈�ب� و َا̈ن� B̈ َا̈ن َ!ِ�ـِ(jَ�ْ ا�̈�ُسْ,ُل َو  َس̈�jَ َو   /ِ��ِ  َو  ِ� �ْ َ!�َ  ُ� ا��ّ  jَ�ْ)ِB ا
�Aٍ َو ٰط  Bٖ ْ�َ[ َا�ِpِ̈��َ  َ[ �ٖ اْ�gُ�ْ�َْ,� َاْوmَدهُ 

َ ْ
Sْ@َ  ا�

ْ
pِ̈�ـ�ُ  Bا©

َ ْ
َء ِ�ـِ� Jَ�ُ̈�ـٌ"  ٰ�ـَا̈ن ٰ�ـَو  ،َ!َ*َ� ِ(jَ�ْ ا�

 ̈�dَB  ّ��اْ�Fْ�َِ� 2�َ° َواْ�Fَْ�ـَ�  Bٍ� 	ِ �ٖ َ(�ُ�ْ@َ�ٍ� َو اَل ُسٰ� 2�َ° َو  َ�ْ,َت َا̈ن ا�ْ َوَس̈�jَ 2�َ° َو   /ِ��ِ  َو  ِ� �ْ َ!�َ  ُ� ا
�اَط 2�َ° َو  ّgِ�ُ*ْ,َر 2�َ° َوا �@�َر  2�َ°  اْ�Lَ̈@�َ  َوَا̈ن  2�َ°  اْ�AِGُ�ُ  َ� یُ َوَ 3ٰ  °2�َ  �اَن �ٖ اْ��2�َ° َوا@ّ� 2�َ°  َوا

َ!�َ ا�Kّٰ  َوَا̈ن   ِ / َ� ٌ� m  یْ َر Aَ 	 ٖ� یـَاَ	ِ�ْ�ـَ
 « :"یـسـ}T �<,  »اْ�Fُ�ُـ,رِ  FْBَ�ُ� َ�ـْ[ ِ	ـیَ   َا̈ن ا���َ َو  �
 	^(�یِ
 َاَ	ِ��ْ ( »ُ	^ُن  (GَF̈Sََ� ا��ُ� « :"یTU از /ن �<,  ،"ی
 را �<, �ّ 	^ن اسj � �و �� �

   ) َS َّF َG �ِ ����َ�ْ,ِل ا��ّٰ ) اْ
 َو ِ�ِ�ِ َ� َ@ـ�ْ �َ    َ!ـ̈�َف ا��ـُ�  ،jٍ �ٖ اٍط Kْ�ُـdِ�Gَـ�ٰ  Bٰ ِإ�ـ   ا��ـُ� ) ِك "اَه ( اكَهٰ" 
�ْو اَ ( pَِ� �ٖ َ[ َاْو��ْ �َ َو ) ِ� @َ �ْ �َ (� ِp �ِ (	 Bٖ  ِ�Gِ�َ�َْر ]ْ�ِ ّ�ٍ�َGَKْ�ُ«  ,>� TUٰ�ـ« :"ی jُ̈�ـ�ّ�ِف ا�ْرَض ا

 َF@ْ�َ ]ْ!َ ْ� ِ� ) �َ ْ@ َF ْ��وِ� �ِ ) و اdَْ�ْ" ِ�ُ�ْوِ��ِ ( �� ( َ��ِ �ْ ِا ���( َ� و َ� ���ا�ّ�ُ�ـDْ!َ j̈ـَ,َك  ،(ـً ِ�ْ@َ� ُ�ْ�ٰه ) َ
   .»َ!Dَْ,َك 


 !���ّ و ا�� ز�ن �B "$F)، ��  �5 ��" از 
<ـ� �ـ� ید   د	�ـ� ،�G�����! �� ]B /ن اس
  . [ 5@@"�او را  �� ،
�ّ ز�ن M,د �

[ اسـ
 5ـ� رو �ـ� F7�ـ� 5ـ�ده و از یـ�F7 /ب �}$@" و ��Gـ� ا �رو 
���" از د	[ �. ٢٢
�ّ ط�ف س� �U ط�ف  [ی�
 $�وع 5@" و /ب را  U� � �F7�
دور �"ه" �د س}T ی��  

 �� س� � �
 7�د و  �ـ�ار /ب یـ�("ه �� وسـ& F7ـ� ��  ��Bس" و ��" ه� >� از /ب �
 >�8 روز ه� روز یر   ]G?یr F ��� "@KU �F7 هی��" 
  . اس

٢٣ .$U ن /ب���" از"، )K5B 
�5 ��e(" دس   اسـ
 [یا ���G و �<�ار(" �F7 �� را ه

�ّ � س� �(A در و F7�� �� رو �5 "@$ در �5ده �ز را ه  ا(<*
 و �MO و�	ـ" )�� 


 وDه �F �� ر�5 س,رهF� »ه إّ(@��[ ی
 ط�A /��زش 5@@" و ا�ّ � ���ا و �?,ا(@" را »أ(
ْرَض َ!ْ[ َ�ْ@j̈  َF ا�ّ��ُ « :د! را �?,ا(@"

َ
mِف ا� ْ� ِ� ) ْ@�َ َF ْ�) روَ��ـ( َ� ُرْوَ��ُ �ْ َاdِْ�ْ" ِا�َ َو ) �

 ِ� ���( َوَ� ���َ ( �َ@ْ�ِ  ً َ!ـْ[  ِ�ـ�ِ ) �ـ�@ُ vْ ( �ِ ٖ�ـِ�ـْ[ َرGِ�َ�ْـَ� �ـ ُ vْ@) َ�هFْ 7َ ( َاْسِ�ْ[ Fْ7ََ�هُ َو  ،ِرeْ,ا(
�َ ْ� �Gَ�َ�ْQُ ) Qُُ  اْرjْ�َ  ا�ّ�j̈�ُ : "ی�<,  ی »ِس,اَك  َ�ْ[  َرْ�َ��ِ �Gَ ) 8ْdَِو ( َوْ�َ"َ �ُ  َو �ْ "َ� َ ( Tْ)ِ/َو 

 ُ�Gَ*َ�َْوْ� ( َو�Gَ*َ ( َو ُ�Gَ!ََرْو ]ْ�ِ/ ) َرْو َ!�Gَ ( َو َ�!َ sْ	ِ
َ
 �ِ ْ�ـأْسـِ�ْ[ ِإ�َ ِ�ْ[ َرGِ�َ�َْ� َو ) ��ْ �َ !َ ( �ِ �ْ أ

�َ اِ ( ْ� ِسـٰ,اَك  َ�ـْ[  َرْ�َ�ـ�ِ  َ!ـْ[  ِ��ـ Kْ BٖـvْGَ@یَ  �ـ َوَرGِ�َ�َْ�  اِ)َ� َسَ�ِ� �DْQُٰ ِ�ْ[ َ�ْ�ِد َ!Dِْ,َك َو ( �
هُ یَ  5َن  َ�ْ[  iَ�َ ) ُ*�هاْ� َو ( َواْ�ُ*ْ�هُ 

ّ
m,َGَ ) َیه

ّ
m,َGَ.(   



 ٢٤٧/   احکام اموات 

ص �� و7
 د	[ ("ارد��D[ 5یذ�5 اس
 ا نی$gGMا 
���� در ه� و7
 �5 	ـ�د  ،
@���ُ �F7B  ـ�یرا زF �� 
�@ـه« رت M "@5,ا("ن هDـ�و ط�ـA /�ـ�زش و M,ا(ـ"ن  »ا(ـ أ(

  . اس
 "هی��5,ر KU@" �د!
٢٤ . �D) 8�<ی�D) هL@U 
�� ���ا  M دت ده@" �� ا��� ِإّ(ـ j̈�ُ ا��ّٰ « :@"ی[ �5 �<, ی� $�

m  jُ�َ�ْ)َ  ُ�@ْ�ِ )�@ْ�ِ(  
ّ

mِإ  Mَ ْ� ًا�  
َ)ْ
َ
ْ!َ�jُ  َوأ

َ
ِ��( ِ��ِ  أ( @ّ�ِ«.    

٢٥ .�� �
��ـ" از ��$ـG[ . در �ل ا�hGـر ب. ا�': [ در س� �,AJGK� ie اس
��
 �F7 ج در . �e� ]G	و ر �F7 �5دن �U ی��" از] Mی�" ��و �,رد ا] 
: $�ح اس

)K5 ]G	از ر TUB *  زه ���5 در@� i�5ده 
 ی
 �ّ � AJGK�B اس
 و� ،ا(" 5�$
K5B �را �5 در ه@<م  
�� [� �� �د! <�ی�ر د  ���ا ،ا�زه دارد �5B از ط�ف و

رو  ،[�و �AJGK اس
 �5 در �ل  �� ("
 �?,ا�ّ �� 	�از �F7 � $,د Bد	[ M,ا("ه �
 m$" و ط�ف �� ��F7 ��� � د س��) �F7�
 ،ان[ Mـ, �و س�اوار اس
 �5  ��ـ @"��@* 

��@ـ"  �[ را �ـ dـ"ا�و  ��ـ �د�ـMـ,د �< دو 5ـ'��Fد و F7ـ� را �ـ  rی(�د   دهن را
  . �?,ا("

!ـ�  $ـ,د �5B ��ـ" از د	ـ[ M,ا(ـ"ه �ـ [�[  ��یا(�8 $"ه اس
 �5  �یو در �"�
�B س@" و �� ��ّ � و �@�� از ���5 (� $,د�{) �F7 س�ال 
�
  . �("�/سن �< 

٢٦ . 5@ـ" >ـ� در �ـل �ـ�ض و >ـ� در �ّ M,د �� ���ا �اس
 �� ���[ �GK �F7 �5ی$

 و س^�
 و س�اوار اس
 M �5,د دا8M /ن ��ود و در �F7 7ـ�/ن �?,ا(ـ" Jّd ل�

@yا [���ل ز� [�ه����[ � 	د�
 � AJGK� ]���B "$� .  
  . d"�7 داده $,د 	[در $A اول د 
�� ���ا. ٢٧

�� ���ا. ٢٨ �ز �)���  
یا�"	[ �5 /ن را (�ز و�* �)) �F7 اول A$ ـز���@ـ" �Bـ ) 


�M�D,ا("ه $,د �5 5 8 (�زهg	 ا("ن /ن در,M�  ّFJGK�B ���K� )اه" ) ١٨٤٢,M
"�/ .  


 ���وه $��ده $"ه O�  �5 /ن�در د	[ � �ا�,ر  و در  �$ـ" 3�B�,ب �ـ ءً ر�ه
بG5  �  .  � ذ�5 $"ه اس
 �8gDه



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٤٨

 PX' I0م و ,داب �7ا��یاح;  

�� �در !�ا GK[ی��  .٧٧٣ �*(�) ]��� )$��� ���[ �AJGK اس) Bدوازده ا� 


Gن اس�ا�/ AJGK� طدیز d"ا را  ،
�ّ � �� �ی
 �5 در ��  "@@�) "@��.١   
(�)*� ٧٧٤. � اس
 (,�� �5دن �� �ی� ّ� ��$ �� 
 وG7ـ ، �� (��ی B 5ـ� در��دار(ـ"ه 

$" و �@�� ا�G �<�یدروغ و ��ام د F)ط�  A8وا��$"یو  $F) ر,FُSُ 8.٢ و   
ن !ـ�ا را سـ� سـ^�G ،��" از د	ـ[ ی[ �AJGK اس
 8F7 از د	 .٧٧٥ �*(�)F� dBـ

�K  ن�و /(ن را �� �Fd و $� @"ی(� ���GD و ا��از ه�"رد 
�ده@" و �� /(FBد!ـ,ت  ی
��G* 5ا�� ��" از د	[ � [ی5@@" و ا � �" �5ـ� �ـ� واسـB G$�� � �3ا�� �ّ"  B$"ه اس
 و

G�^س� سB g� دادن� 
Fی  . /ن ���G اس
 O �  ،"ی/ �B د$ن
(�)*� ٧٧٦. GK� ,M ن در ��گK)ا 
 در �ـ�گ 	�ز(ـ"  ،*و("انیAJ اسًd,g?�

� 
د �ی
 را �ّ �Fd 5@" و ه� و7B "@5 » ِ���ِ 
 ّ�ـ� �و �ـ�ا "یـ�<,  »ِ� راِ�ُ�ـْ,َن ْ�ـِاّ( ِا�َ َو    إّ(
  . �7/ن �?,ا("
(�)*� ٧٧٧. Gا� ��@��Aط وا�، ن در ��گ K5ـ�� (ی�K)ا 
KB  ـ,رت و �ـ"نd

� اس
ی�� س� و d,رت زدن � Bو�M,د را   "@5 i37�M,د را �?�ا$" و �,  .  
ره �5دن  .٧٧٨ �*(�)UیQ ـ"ر و �ـ�ادر�ـ�� در ��گU �، Gا� ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ، � ی�ـ

)�Gو ا� 
K�g� �5 در 
ط �AJGK /ن اس� jن ه)/ 
Fره (�@"یU �� .  

�ّ � �ا�� زن در !�ا .٧٧٩ �*(�)، ),M د را �?�ا$" و,M رت,d� "ـ, یـ[ 5@ـ� � 

�� ا�M، G,د را �َ�َ@"@��AJGK� ط یـ� را ط�ـم دهـ" و �ـ ده 	�یـ"ه /زاد 5@ـ" �@ـ rی ،
@yو ه� ")ره 5@"ی�� ی ، 	�ز("ی[ اس
 ا�� ��د در ��گ زن ��},$U د را,M سF�  .  

�ادار .٧٨٠ �*(�)! jاس�� 
 �J سده ���ـ�ار $ـ,د و mزم  ��@سA اس	 T�L� و
  . ��دد ��M^ف $�ع در /ن �Uه �اس
 از اس�اف و 5ره

                                                           
و مج+الس   یحکام مربوط به عزادارن در ايھم اجمعين سYم هللا عليمعصوم  یبرا  یحکم عزادار. ١

  . شود  ذکر مى  یمذھب
رم خ+دا م+را ي+بم  یھ+Yک ش+وم ن+ابود ش+وم الھ+  یوا، ھYک شدم نابود ش+دم  یوا: دينکه بگويمثل ا. ٢

  . ش باشديش و دعا به ھYکت خوين خويکه شامل نفر  یر جمYتيبکشد و سا



 ٢٤٩/   احکام اموات 

 سـ� روز �ـ�ا .٧٨١ �*(�)  
(ـ� �اهـ ��AJGK اسM 8ّ�ـ
Qـ�ا ��DسـG@" و Qـ�ا  ،

ن ���وه اس*��  . M,ردن (�د /(ن و در �@

�x �ـ�ا .٧٨٢ �*(�) اش  �اط�ـم در ��اسـj !ـ�ادار ��AJGK اس
 	�د از S�� �ـ
dو�
 �x در ��اسـj !ـ�ا 
�و >@(�y � "ی(�(�ـ,ده  
�وdـ xی�� اط�م از S�� �ـ


�وd [ی�$" !�8 �� ا 
 . mزم اس

  �رت اهA @=�ریز 
رتیـز  �[ و ���@ت �AJGK اسـ
 و �ـ�ا���@,ر �رت F7یر	G[ �� ز  .٧٨٣ �*(�) 

� @��ی��8 ا ذ�5 $"ه اس
 BاهF7 8,ر /دا��5 رو �� F7�� اس
 دس
 M,د را  B	�د در �

 �� �F س,رهDارد و ه�� �F7 �� »ه@��" را �ـ ,� زده �� Fـ� سـ,رهی@�� یو ا �?,ا(" »إ( أ(

یٰ @�� س,ره ی�?,ا(" و ا�) 
ب �<ـ�ی�ـ,ارد د  و "یـT و ��r را �7اpـG5 5ـ� در  �هـ
8gD� 
  .  � ذ�5 $"ه اس

�=@ �=�  
ن .٧٨٤ �*(�)��K� �F7 xF)، ی@�B  او �F7 ]G	,ا(� �$ـ" �ـ�ام ی د یط8D  ه�>@"$�


 ،$ـ"ه �$ـ" MOـ xیه [ ر	�G و  �م �,$ـ
 و اسـG?,ان�ا�� �"(x از � Bو� ،اس
� 
 gـّ�ف در  یـ 
�ـ(�F7 xF او ا$�ل ("ارد �<� /(�� (A�,� �F7 xF هrG ���ـ

 �<�ی��r د eی�"ون ر
�یdـ,رت �ـ [یـ�$ـ" 5ـ� در ا �<ـ�ی!@,ان �ـ�ام د  یاو   
)�
K .  

5ـ� Mـ�اب  ��,رد ه� و !��ء و $�"اء و ه  �Mاب �5دن �F7 ا�م زاده .٧٨٥ �*(�)
Gه �F7 �5دنr  ل ه�>@"$��ده $,د ،ر	Gـ� �$ـ" ن�ـ� از �"(*ن و ��$�G /ن �� ه  س


  . ��ام اس

�,رد ��ام ($�	�F7 ]G در >@" � .٧٨٦ �*(�)K : 


 در ز��ّ /(�� �: اّول�FgQ ]B �(*,د �5 در /(Lـ  B[ را�eز� rِ د	[ $"ه �$" و �
(@ـ" �37ـ� �37ـ�  ����Gـ� KD"ه� 
�/وردن � �ون���(" �� $�ط /(�� (�F7 xF و ��



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٥٠

 $"ن �"ن او� �F7 xF) �)�� و "$� �G$ی("ا) ��
K، در �,رد xF) ,از� ������5  
Gه A�,�r � 
����
$" و M,دِ  � ��
 ،�ده �$ـ"[ را gQـA (�ـ�هـj /ن ز�ـ 

�� ا�G ��,رد [��8ّJ ا$�ل اس
 و در ��8 >@@�� 
dـm Aزم اسـQ �� Aط وا�
eرا را r��B �ـل  @�ـ�ی�ـ� ا ه�>@ـ"��(ـ"  Bاو �7 [���5,ر در ز� 
��5 � "ی(�

د �یز � � rGه �F7 xF) �y)�F� r?*" و >@ Kـ"هKJ�D,ب (*,د و � 
�را �� �
G�����  "$� �G$ا") jه�دیز  GBس?�,�B  Aو�  �5 

ً
m,ّ�ـ8 ( ���ـJ  8ـ�7�
 Kـ

"$
�d,رت (�F7 xF وا�A ( [یدر ا ،�K AdQ د,M �� �>� .  

 د	[ $"ه�ّ �5 � � �<�ی� د � >ی/(�� D5[ : دّوم، FgQB ـeن را/ A�$" و dـ�B 

@yو ه� ")�� �F7 ا�� >�(*,د �5 در 

 5ـ� �ـ� ورSـ� او ّ�ـاز �ل Mـ,د � ���[ اس
$" و ور�S او راe"ه � او د	[ $"ه ��رسB < �5 /ن "),*)�")�� �F7 در �ا�ـ�  Bو�ـ ،

� ّ�dو 
 ّ� 
 او �ّ را �ـ او د	ـ[ 5@@ـ" و وdـ � ا(<*ـ�Gی �/ن 7ی
 �5ده �$" �5 د!
Jd�a "$ (�ی�ون /وردن ا�� ���ا ،��@B ذ5ـ� اسـ
 در  نی ,ا(@" �F7 را �*ـ�	@" $ـ

 �ـ,رد دوم@�Gاســ xFاز �ـ,ارد �ــ,از (ـBر 5ـ� در �ــ,رد ی �F7ـ8 از /ن ذ5ــ� $ـ" �ــ
�B "$� .  
	A�,� �F7 ]G هG: سّ,م�$ ��)/r � و "$F) 
 �ـیـKQـ8  
 �"ون �ّ ���B  ]ـD5 یـ 

"$ط8 �,دهی ،�"ون �@,ط د	[ $"ه �� x�KQ "@��D� � از دسـG,ر $ـ�ع �ـ �ـ� Qیـ ،
 در �F7 او را رو�� F7�� (<�ای ،D5[ $"ه�G$ ")ا .  


 $"ن ��ّ  �/(�� ��ا: >�رم�SB �5 j��  �  از xF) ـ�F7 "ـ$ را 
ّ�ـ� �ـ"ن �?,اه@ـ" �
F��"@@ .  

jL@U :� ��)/ ّ�
 را در �B�5 � یB  ا��Gا�B رن Dّ5ـGس�F7 8�� 
 �ـیـ ،�� اوسB5ـ�  ی
�5و�� �M و 
	�5B  یر")� "@$  . د	[ �5ده �

j*$ :ا���ی r !�$ A�3�B ن ا�ّ �5 اه�/ 
� �F7 ]G	 ،F7ـ� را �*ـ�	@" ،*�G اس
�ز $�
���ً̂ �?,اه@" ��y ز("ه را از $�j زن �   . �ون /ور("�ا(" � �5 د	@x �5ده �ا ��

jGDس@" در("ه :ه�G� ��)/ ا�ره 5@"�ّ �"ن � U را 
�ون �ـ د$ـ�[ �یـ ،8 او را �Fـ�د� سـیـ ،
  . /ورد



 ٢٥١/   احکام اموات 

jG*ه :� ��)/ ّ�dو 

 �5ده �$" �5 او را �� �*ه" ��ّ (yـ� (�ـ8  ،@"ی*ّ�	� (�8 (�@<
$" ١�ا KD"هدادن او �� �G$ا")، � 	�ا�,$ـیـ��ـ8  � از رویـ!�ـ"ًا  BوB  یBدر �ـ

 KDـ"ه���xG (*ـ,د و � A�,� �5r هB Gدر d,ر   ,ا(@" B<� د	[ $"ه �$" �ید 
$" �<�ید � �G$ه"  ،("ا���� . �*ّ�	� (�8 ده@"�F7 او را (xF �5ده و �"(x را �� �*

ل وا�A اس
 d,رت [یدر ا�G)و ا xF) .dا�� و  �,ده 5ـ� UـT از د	ـ[ او( 
�اّ�
ل �� �*ه" �*ّ�	� 	�اهB "$ jدر d,ر �G)ن ا ،�5 ا���) xFرا (ـ �F7و او را �ـ�  @ـ"ی

"@@5 8�G@� �	�ّ*� "ه*�، @< 
Jّd در�] dو�GB 
  . ا$�ل اس

                                                           
خطرن+اک   یم+اريت مب+تY ب+ه بي+ا آنک+ه مي+د گ+رد  یت موجب فاسد شدن ب+دن وينکه انتقال ميمثل ا. ١

  . ن مردم باشديب  یماريب بوده و در انتقال او ترس انتشار آن  یمسر



'L�ّ  

  �I�ّ' ا��4م �7ارد
  
 �,رد �� �Dدر ه�8  KQ و ,eو8p ��" �ـ�  ,eـj�ّ �5 �"  ی�K� ن �د �5 در/ a


  : �Uدا�GM $"ه اس

  �*اQ�R ,ب: �7رد اول

ن در /�د .٧٨٧ �*(�)K)ا�� ا� "$�،  ��ـ� 7ـ"ر ،� /ِب وeـ, و KQـ�8 � �" ��ای�
U 5@" �5 از ,LGKا���$"�[ ا�� در ��" $,د و ه�y@�"ا $"ن /ن (� �G$دا 
�ن ا7�، 

در (*< "@)ن��@، "ا �ـ�KـLG, 5@ـ" 5ـ� از U ��� 7"ر ،� /ِب وe, و �8KQ � �" ��ای�
  . " $,د�$"ن /ن (ا�
ن در � .٧٨٨ �*(�)K)ا�� ا�� "$� �Dل سن در �� rیـ(�د  �" در راه و در �هی

G5@" و ا� ,LGK� از /ب xD7ّ,  8ّJ� ز���� �y)@< �5 
ط mزم /ن اس� 
[ /ن KUـ

 د ی �$" و ��@"�� ��  �ا در �@�3ـ� ،/ن د$ـ,ار اسـ
درGMـن راه  �دی�(@" ز  �<�ی

ب ��دا��د M,د �� ا(" �U یـازهr  ب �ـی� 5ـ� در 7ـ"�ـدر  �5١د(ـ" jB �ـ �5ـن �U ـ

                                                           
ذراع است ک+ه  ٤٨٠که گفته شده  ین مقداريشتريب؛ ر اختYف استيک تين مقدار مسافت ييدر تع. ١

  . باشد یمتر م٢٢٠حدوداً برابر با 



 ٢٥٣/   تيمم 

 ,LGK�� ب دو  �/ب ��ود و در ز� �U ه�,ار در ه� ط�ف �� ا("ازه ]��) ,LGK� ی�" .  
(�)*� ٧٨٩. h�� ا��B  د s�� ـ"یاز اط�اف ه�,ار و$
 و ��@" �KU �>، ـ	در ط�B 

ب دو  �5 ه�,ار اس
 �� ا(" �U ازه�	و در ط� �B ) ب ��5 ه�,ار �U ا("ازه �� 
Kیـr 
در /ن طـ�ف �Kـm ,LGزم  ،Kـ
�[ دارد /ب (��ـی5ـ�  LGK� �B, 5@" و در ه� ط�	ـ� 
)�
K .  

(�)*� ٧٩٠. K5B ) P@  ز او�) 
ا�ـ�  ،و7ـ
 دارد ،� /ب�ـ � �Kـ
 و �ـ�ا��5 و7
 اط�ی[ ��ی� ّ�J� ن دارد در@B دور � از ��"ار� " یـ� ،@ـ" /ب هKـ
" �LGK, 5ی�5 �

 ��ود� � ���اL)/ �� ر(" و  ،� /ب $?ص را 	7" /ب �*�ً	�! �5 "$�<� /ن 7"ر دور �

Kه L)/ ن دارد /ب در
�ر	G[ �� /ن �m 8ّJزم ( ،ا�� ��K .  

ن در �m� ,LGKزم ( .٧٩١ �*(�)K)د ا,M 
K� ـ ،/ب ��ود� ����B "ـ�   ,ا(ـGD� ـ��
K5B او اط� �GD� �� �5ده و ,LGK� �5ن د�ء 5@" ،ارد@DG5ا .  

8 �ر و  ,$� سM �D,د .٧٩٢ �*(�)Mدا ً̂ ل ده" �5 ���Gی ،ا�� ا�� در او�]  "g��
	�ان د یراه  [��K� ه��اه 
 <�یKب ه/،  �" �� 7"ری��) ,LGKـ,د /ب یـ�F) 5ـ� �ـ� "

ً̂ در �,رد ،" $,د�"ا �5دن /ن (ا�� از Uی ،@ن 5@"�اط� F7 ��)/ �>��  �Gب و�,د ("ا$ـ/
ل ��و �Gاً د �5 ��و ا�" U�5 در ا� "$
�[ d,رت �m ,LGKزم (ی"ا $"ه �K .  
(�)*� ٧٩٣. U ز�ا���) 
 ،x از و7�) ,LGKی�U ز �" و /ب"ا (�@" و  ـ و7ـ
 (�ـ

")�� ل ده" �5 /ب U ،ه�ن ��Gا� �y)ط �AJGK /ن اس
 5ـ� �ا�B "@5، G"ا ��>@
 ,LGK� ره در  . /ب ��ود �دو�

(�)*� ٧٩٤. ,LGـK� ز�) 
"ا (�@ـ" و  ـ �ـ5@ـ" و /ب U ا�� ��" از دا8M $"ن و7
ز د �) 
("یو7�� ل ده" �5 /ب U ،<� در ه�ن ��Gا� �y)ط �ـا�G ،$ـ,د B"ا �ـ�ـ>@

 ,LGK� ره در  . /ب ��ود ��AJGK /ن اس
 �5 دو�
ز  .٧٩٥ �*(�)�) 
/ب �ـ�  � �LGK, ی ، از دزد و در("ه ��Gس"ی ،�$"  @Pا�� و7

 ا��ل او  8�ّJ (� �7"ر
ً
m,��� �5 "$� 

��m ,LGKزم ( ،"B  @@5س?K .  

(�)*� ٧٩٦.  ,LGK� ا�� در�ـ,د $ Pز  @ـ5ـ�  Bدر dـ,ر  ،/ب (�ود   و7ـ
 (�ـ
� �y)@<B 

 �5ده���g �5د B"ا ��/ب U ر	، �زش �   Bو�)�Jd j�ّ�
  . a اس
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(�)*� ٧٩٧. K5B  �5ی��U ا (��[ دارد /ب"B  "@5، ـ  ل /ب (�ود و �F)د �y)@<� j�ّ
GK� �5 ا�� "��D� زز �?,ا(" و ��" از (��)� ,LB �5د U ا ��/ب"B "$، Gا� ��ط�ـ�@، 
  . mزم اس
 و�� ,e	�G و (�ز را دو�ره �?,ا("

(�)*� ٧٩٨. ,LGK� ا�� ��" از، U ی"ا (�@" و ���/بU س از,� "ا $ـ"ن /ن $ـ,د و �ـ
 �ز �?,ا(" و ��" از (�ز ���D" در �ـ�) j�ّB5ـ�ده /ب �ـ,ده ی ,LGـK� ز او  ،5ـ�(�ـ

Jd�
  . a اس
(�)*� ٧٩٩. K5B  �5ی�� 
j�ّ �ا�� �"ون �KـLG, �ـ  ـ ،(�ز  @P اس
[ دارد و7

U ز و ،�LGK, و7
 دا$ـ �G�x از ��$G[ و7
 ���D" �5 ��ا�(�ز �?,ا(" و ��" از (�
Gزش را �?,ا("�ا�ط وا�A /ن اس
 �5 دو�ره (� .  

$" و �"ا(" در d,ر  .٨٠٠ �*(�)� �G$دا ,eد و�	ا�� B  ـ,  5ـ�eو�طـ8  Mـ,د را �

 �او ���[ ( �� /ب ��ا�5@"  �Kی) �B  ")ا,  >� ,eـ,  ،�د�وeا(" و,G� �y)Mـ,د  �>@

�� ا�G ،را (<�"ارد@��Aط وا�، F)ی$" و >ـ� ��ـ"  ،"ی" /ن را �ط8 (�� 
>� 8F7 از و7
   ,ا(" B �Bو� ،"ن و7
�	�ا رساز � �Kد ه���"ا(ـ" 5ـ� ا��ـن  ه�>@ـ"5@ـ"  �BـیM,د (

Zاه" $ـ" و و,?) jاه�	8 �5دن KQـ��D او  ـ�j�ّ ـ�B  یـو ا $ـ,د] jـ��، Gا� ��ط�ـ�@ـ 
Aد  ،وا��ص �� (gGMیا�B )ل,Mد (و اّ�ـ  $,د  K@�B �)Bه�  ���ه �یدارد و $�8 س

�ی�) �Bی(�د ( 5ر [یا ،x ��"ور (?,اه" �,دیj�ّ هj ��ا� >@(�y �"ا("  )�
K .  
(�)*� ٨٠١. K5B  ,e& �� ��"ار و�	8 /ب دارد و �ـی�5 KQ ار"�� �� B "5ـ�  دا(ـ

�دیا�� /ن را �� ، U ا (�"�/بB  "@5، ز�) 
?ـG[ /ن �ـ�ام یر  ،�$ـ" "ه�	�ا رس >@(�y و7
Gو ا� 
ز هj /ن را (� �ط وا�A /ن اس
 �U �5اس�) 
�دیx از و7 .  
(�)*� ٨٠٢. K5B � �5B ")دا U ا (��/ب"B  "@5  ,eا�� و�طـ8 5@ـ"  یـ ،Mـ,د را �

�/B  �� دی�5 دارد�زش �   اّ��5ده  
���g ه�>@" ،�)�Jd j�ّ� و 
�ـa اسـB Gط �ـا�
AJGK�، h7 �5 
� �?,ا("�/ن (�ز را ( �اس .  

  %; ,ب �ع*م د0��0: �7رد دوم


ا�� ��  .٨٠٣ �*(�)�ّ! U��� ا(ی,  (ـB، ـ" ایـ@) یـ ،@�ـی  ـ�س از دزد و �ـ(,ر و �



 ٢٥٥/   تيمم 

$" Bدس�Gس ،�5 /ب از >ه ��*" �ا ���("ا$G[ وس� �G$ب ("ا/ ��،   . j�ّ 5@"�"  ی�
  B�یوس ،/وردن /ب از >ه �ون�� �ا�� ��ا .٨٠٤ �*(�)�)/ 
mزم اس
 و �FL,ر اس

�7 ه�>@" ،"ی� (�ی �5ایرا �?�د � "$� 5@ـ" و �ـ" /(�ـ را  �ی�
 /ن >@" ��ا�� ���,ل �
@yا�� /ب را �� >@"�ه� 
 �� /(�ـ �ـ� 7ـ"ر�ـا��  � Bو� ،��D� xGو$@"�[ ��ا�� 7ی[ اس
ل او �eر دارد و  
M,اه" UB FK) �5,ل �� ���!� B� د و,$� G?در سB ,ق ا	ده ��


 �,ارد �وا�A ( ،�د��7ار �Kرا  � ذ�5 $"ه�  . "ی� (�
(�)*� ٨٠٥. K5B س�G�5 دسB ر $,د �5 ��ا ،�� /ب ("ارد<� /ب �7ض � � �ا�� (

"@5، ن دارد �5 (�ـی دا("  B K5B � �5B" و�ی" �7ض (�ی��� B  "ـ,د را   ,ا(ـM 7ـ�ض

 �7ض 5@"�وا�A ( ،�"ه"K .  

(�)*� ٨٠٦. K5B س�G�5 دسB ه ا�ـ� 5@ـ" ،�� /ب (ـ"ارد	ـ,ق ا��ـده  Bسـ?Gن >ـ
ه �َ�@" ،� /ب� � �" ��ای� ،("ارد< .  

(�)*� ٨٠٧. K5B س�G�5 دسB <�یا�� د  ،�� /ب ("ارد�"ار ���ـ" *?F� ب �� او/، 
$" F7 " ��)/ G@ّ�B Q �5,ل 5@" �<�ی�� �G$دا��  
 �/ن 5ـ� /�ـ�و یـ7�ـJ  8ّ�ـ8 اسـ

  . $?ص ��ود

  :�ر داQ�R ا��X�0ل ,ب: �7رد �0م

ل /ب �,  .٨٠٨ �*(�)��Gا�� اس"$ل /ن �ی ،�A ��گ او ���Gاز اس  !ی ��ر��FB 
"U ی ،"ی/ "یدر او�  �ـ� سـ?Gی ،5@" "ا� $ّ"ت Uیط,ل ��*"  اش  ��ر�B ـ� $ـ,دL���، 

�"  ی��) j�ّی" .�@�ـ� /ب را ی��ـ8 ا ،�� طـ�ف 5@ـ" �ا�� �G,ا(" �eر /ب را �� ط,ر Bو
KQـ8  ،5ـ� KQـm 8زم اسـ
 �ارد�د و در �, ���@" و وe, �< را[ 5ر ی" ای� ،��م 5@"

"@5 .  

 �mزم ( .٨٠٩ �*(�)K[ 5@" �5 /ب ��ا��ی�ر دارد �e ـ�ر  ،اوe ل�Gا�� ا� ����

 ،�"ه"L� دم�� �u) ل او در�Gا� �y)@< )^�!Bی ("$�،   . j�ّ 5@"�"  ی�
ل eـ�ری[ ��ی ا�� � .٨١٠ �*(�)�Gا� از (�ـز ���Dـ" 5ـ� /ب  F7ـj�ّ8 5@ـ" و � ـ ،

" دو�ـره (�ـز را �ـ یـط8 اس
 و ا�� ��" از (�ز ���Dـ" �j�ّ او ��  ،�e xر ("اردی��ا



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٥٦

 ,e8 �?,ا("یوKQ 
 ی�5 و�B  ,e<� در d,ر  ،� ا��Gـل eـ�ر یـ[ ��ی 8KQ در �
ده س?
�,ده ّ�J  �5�B  xرو� A�,�B (<�ا(���ـ,رد داMـ8 در  [ی�$" �5 ا 	,ق ا

  . j�� �5 /ن M,اه" /�" $,د  ��j�ّ �B,رد >�رم از �,ارد  
(�)*� ٨١١. K5B  �5ب ��ا��ی/ �G$ر ("اردی[ دا�e x،  "@5 8KQ �y) وeـ, ی>@

وeـ, و KQـ8 او �طـ8 اسـ
 و (�ـز  ،او eـ�ر دا$ـ�G ��د و ��" ���D" �5 /ب ��ا��<
Fوا�B  ,eن و/ ء (� دو�ره و ��" ازدر و7
  "ی� ،M 8KQ,ا("ه یرا �5 �h7 
  . "یو7

� �Kق ا��Xده ��10: �7رد ���رم' Qِ�Rل ,بی; �ّ دا��X�0ا �  

ل /ن ��ای� �5دن /ب �ا��  � .٨١٢ �*(�)��Gاس ده Bس?Gاو  ���$"  	,ق ا� �G$دا
�) 8�ّJ  

ً
m,��� �5B  د,$، �B ")ا,   �� یـ�د و �ـا��  8�ّJ 5@ـ" و وeـ, �< j�ّB 5@" و
"@5 8KQ، Jd 8 اوKQ و ,eو�
  . a اس

I4]� ز %; ,ب %�ا��: �7رد�� �]/' oKر�   

ز �$�( �� /ب Bر	i  *@< ���ا ا�� .٨١٣ �*(�)"، �"  ی��) j�ّو ی " �ـ� �ـ,دن �ی�ـ

 در دو d,رت اس
یا�� ] : 

١ . ,eی/(�� ا�� /ب را در وً̂ ی �d 8KQف (�  ��"ًا �ـ�  *ـ@<ی" ��Gس" M,دش 	�B 
 '�  �!  �ّJ�x ی ،$,د x �Bی�ر � �ی�5 �G?سB ده��دارد �FـM ^G,اهـ"  	,ق ا

"$ .  
٢ .Q �� ��)/� ,M د� - )K5 ازB �5 �GKاز  *@< - ا(" �� او وا�B  '�  �!ر� �ی�5 ��� 

�B ی ،$,د x��ّJ  G?سـB ده5ـ�  K5Bـ(از  ،��ـ/ن Q ه�>@ـ"دارد ��Gسـ"  	ـ,ق ا��ـ

ن ��GJم اس*)�،  "$F)یx یاو �ـ�ا Bز(ـ"� ا�ـ,ر �ـ� $ـ�ط /(�ـ� ،�$ـ" B,ا(�� 

$" >� از ��
 !^�7 $"�اه�� �G$دا 
�ـ' $ـ"ن او ��
 �5   [ی از ای ،" �$"ی
�(@" دوس
 و ه�Kـیر! @��یا ی ،x داردی��ا �eBر �� "$ل او !�	ً mزم �� 
� ی
ده Bرو� Bو (را�7B G�O�  �5B F /ن در !�ف �,�A (<�ا( �ا �� �,(��� �ا 	,ق ا

) 8�ّJ  8�7 
ً
m,��� �5 ده,��
K ی  . $,د B$?ص �KJ,ب � ��ی�!� /��ور  



 ٢٥٧/   تيمم 

)K5 �� ا�� ("ارد  �GBاو اه� �/(ن ��ا Bز("� $�ونو  GK@"�او وا�B �� �5 ) �GKو اّ�
ز هL� jّ,ز   Bاز  *@<� 
$ـ" و�ـ���Gس" ���[ اس� j�ّB یـ(ـ� از ا
���ـ� از  ،[ ��ـ

ن �5 دا8M در �,رد $*j از �,ارد  ��K� ن� �D� و�,ب 
���j�ّ �B ازیـ ،��دد  
 �ی�5 ��گ [ ��
 یاB  � B  او ً@��3� A�,� G?سB  ,	 ده��	�د M,اه" $" �5 در ق ا
از  rیـ ��و >@(yـ� داMـ8 در هـ �$" ��j�ّ �B,رد >�رم از �,ارد   ��ءd,رت  [یا

$" وا�A اس
 /ب را در و��j�ّ  ,e,ارد  F)ی   . "ی�g� 8KQف (�
(�)*� ٨١٤. Q �5ا��U از /ب �B �5 ��ا�ـ,  eـ8 داردیـوKQ هـj �ـ�  B/ب (KLـ ،

�$"���"ار /$� �G$د دا,M ن"، " /ی�U بO را ��ا� �j�ّ (�ـز �"ن �<�ارد و �  ـ�/$
�(�y /ب را ��ا �B?,ا(" و@<� )K5B "�5 �� او ���,ط@" �?,اه، �B ")ا,   �Oـ /ب Uـ
>� ,eی�د �و�) 8KQ Mـ,د از /ب  Bر	ـi  *ـ@< �/(ن �FL,ر $,(" �5 ��ا ه�>@" ؛"ی

ده 5@@"DGاس TL)، $� �G$ا") �FM ب/ 
سL) ن از"ن /ب � از /$ـ�ی ،@"���� ا�� /(
"@$� �G$ب ("ا@Gا� TL)، U �5 /ب 
ل (� mOزم اس��G8 اسKQ و ,eیرا در و" .

@yا�� /ب را ��ا�ه� ]� �� x)اه"ی,ا,?� ���) �y� ، �/ب (TL را �� /(ن �"ه" و  "ی
U ب/ �O "م دهL)8 را اKQ و ,eو .  

I/R اح�� و:� : �7ردP7ی$�' �% ABC ��I�  �� �B7وی'�  & 7

(�)*� ٨١٥. K5B  و �5ـی�5 �"ن 
سTL) x اسـF� B  ن/ /ب دارد 5ـ� ا�ـ� �ـ
>� ,e8 5@"ی�د �وKQ س او (�ی"ن �"ن �/ب 5* ���ا ،F� B  ")" یـ[ d,رت �یدر ا ،�

س را /ب ��*" و �  ی�"ن F� ��ز �?,ا(" و�) j�ّB < ا����$ـ" 5ـ� �ـ� /ن  �� �G$ا")
 �"@5 j�ّ، �Fـس (LـT (�ـز یـ KQـ8 ��سـ(" و �ـ �ـ"ن ی ," /ب را �� ��gف وeی� 

  . �?,ا("
(�)*� ٨١٦. Q ی� از /ب �ا��	�Z B  ب/ 
ل /ن ��ام اس��Gف د ی�5 اس�Z  �<�ی

ً̂ /ب  ،("ارد  �Z	FgQ xی��B Q و 
" �ـ� یـ� ،(ـ"ارد �<ـ�ی/ب و �Zف د  ،� از /ن�اس
��   8KQ و ,eو� j�ّ  . "ی(�
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Iو@� >�=�د: �7رد ه��  

 �ـم  ، 8KQ 5@ـ"ی�د ��$" �5 ا�� و5j >� ,e �ه� �ه و7
 �� 7"ر .٨١٧ �*(�)
  . j�ّ 5@"�"  ی� ،$,د Bاز /ن ��" از و7
 M,ا("ه � � ��"اری(�ز 

 KQـ8 ("ا$ـ�G ی@"ازد �5 و7
 وM� �� �� ,e �ا�� !�"ًا (�ز را �� 7"ر .٨١٨ �*(�)
"$�، g����
 �5ده وB   ز او ��)�Jd j�ّ�
ط �AJGK /ن اس
 �@" ا�G>ه�  ،a اس

h7 �5� ) ز را �?,ا("/ن� .  
(�)*� ٨١٩. K5B $ �5r >� ,eای�د �دارد �5 ا�� و�� 
ز او � 8KQ 5@" و7�) 

�B ") (�ی �، �"  ی��) j�ّی" .  
(�)*� ٨٢٠. K5B  �� �5
�ّ! >@ B   
وeـ,  ، ,ا(j�ّB �GK �5ده و ��" از (�ز ��و7

>���/   �G	�>) د و�B  
در  ،/�ـ" U�xـ xی�ـ�ا �<ـ�ی!ـ�ر د  یـ�5 دا$�G از دسxG ر	
$"�اش   ���D وdB 5Z,ر � j�ّ، �دو�ره   ���" �(�زه �" ��ای��) j�ّـ" از ه�  ،"یـ@<

S"� اوB   ده و�$" �jّ �س� (� �GK�*) د را,M .  
(�)*� ٨٢١. K5B ا�� �� واس�3  @< ،�5 /ب داردB   � 
v*� j�ّ,ل (�ز $,د و �و7

ز /��در ��) ]B ود�� xGاز دس �G$�5 دا، Zو �y)@<��D   زم (�اشm "$� j�ّـ�ا�� 
K� 
  . "ی(��G�� "@<� j�ّ اس
 دو�ره  ه�  ،j�ّ 5@"�دو�ره   ���" �(�زه

ن �� 7"ر .٨٢٢ �*(�)K)ا�� ا�دارد �5 �  
 KQـ8 5@ـ" و یـ�د �وe, �<  ,ا(" Bو7
ز را �"ون 5ره�)�  ّFJGK�B "و 7@,ت �?,ا(ـ �� وeـ, یـ" KQـ8 5@ـ" یـ� ،/ن ��8 ا7

>�� /ورد/ن ��  FJGK�Bّ  ��د و (�ز را �"ون 5ره�،  
���� ا�� �� ا("ازه س,ره هj و7
  . �د و (�ز را �"ون س,ره �?,ا("� وe, �<ی" 8KQ 5@" ی("ارد �

�� mح�>; ' ی�Pه����, �% I�ّ��0ا k  
(�)*� ٨٢٣. <��هB�5   ی�j�ّ Jd �)/ ���a  س� 
 : دارد �����اس

O  $,د �B "ه�(� [�/(�y �5 ز�. ١M 8ی��ب [���2J �� ز� K� �� B� /8 ��د � ،"ی�
ر روFQ و�ش و �	ن �� �,(� / "@)O (�م  �ا �M �5/ بK� ی��" .  



 ٢٥٩/   تيمم 

٢ .8�ِ ٣ .$��B  ر داردFQ �5 ��د ون اس
  اّ��@U ر /نFQ ی��د و  �� 
ه� اسZ ا��

�(ا�  ها("از K  م�) OM �5/ بK� ی��" .  

نی$ G7و   
دوم  ���ـ��اول ���[ �$" (,�ـ
 �ـ�  ����� ء��� ا$ B  �j�ّذ�5 اس
�)B "رس � 
 �� � ����و  �,) 
هـ� 5ـ"ام  �aو  ,e رس"  Bس,م (� ����دوم ���[ اس

 8pK� ذ�5 � ��"درB  د,$ .  
(�)*� ٨٢٤.  �M � j�ّO  یو رJـd P@,خ و س�و 5 P� ـ� $ـ�ط /(�ـ�� 
a اسـ

 Bدارا �$ـ" و�ـ ،$ـ,د �Bـ /ن ا(Lـم �ـ �5�j�ّ  ـ ��B$ ��5 در 	8g ��" ��ا را 3Bی$�ا
Gا��/ AJGK� طM �5 ا�� 
$" Oن اس� ]���، < j�ّ (�@ـ" و ا�ـ� �<ـ�  ـی� د �ـ�ـ
MO "$F)، K� س�� ر (����B M �5O "d 5@ـ"  ـ ق�� /ن�j�ّ  ]5@ـ" و ا�ـ� ���ـ

"$F)،  ر � "$F) ]��� ,خ و ا���5 $"P و 5�یP و >@(�y ر ی�F) jخ ه,،  P@س �
 ��) j�ّی" .  

 س@P �� و س@P /ه�  .٨٢٥ �*(�)� j�ّr 5ـ� در 	gـ8 ��ـ"  3Bیا$�  
ی� ر!
  . a اس
�Jd $,د Bذ�5 �

(�)*� ٨٢٦.  ��G?U rو /ه �� � j�ّ، ) و �G?U لDو س ��/��5ـ�  �� ��د و FQـر 
س و �(@" ا �روF� ��i �ی	�ش و �@B 7"ر $,د �� �y)$" 5ـ� در (uـ� !ـ�ف  �>@�
MO  ب /(�مK� و ه� "ی���P@ط,ر س ]  �در  ،�وزه�ـ2 و 	�ـ��8 س@7�G�B �! Pه

 ،$ـ,د را دارا �$ـ" �ـB �5 در 	8g ��ـ" ذ5ـ� 3Bی[ �,ارد $�ایr از ای�5 ه�  dB,ر 
Jd�Gه�>@" ا� 
ط �AJGK /ن اس
 �5 در �ل اa�GM اس�)/ ر �  . j�ّ (*,د�  �

 د �  .٨٢٧ �*(�)� j�ّی�ار �,B دارا �,دن $�ا  $ـ,د �5B در 	8g ��" ذ5ـ� �ـ 3Bی�
Jd�@yو ه� 
ی [��� ز� a�]  �j�ّ اس 5MB )ا 
$" �a �Bدارد B Jd"�55 رط,�� 

ی[ �ط �AJGK /ن اس
 �5 	�د � �,دن ز��>@" ا�Gه� M O *Mr، ز� ی[ ��M O 
@�)O  �"@�) j�ّ .  

(�)*� ٨٢٨.  �j�ّ $ا ���Bز� ی jق (� [��5 اس"d �)/ ��B  "@5 ا��@� 
 [ی�ط8 اس
 �j�ّ � ن����ات ،ه  و �8 ه�	، $��*، Gس^U�r، Jd ن/ "@)ر>� و �U�a )�
K.   

�ا�� ا$ .٨٢٩ �*(�)B�5 در � ی��اول   ���j�ّ  
 �B@یاسMO  ـ,خ یـو ر�و 5 P
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رFQ و ��د و P@و س�م  �) OM �5بK� �� B� /ی" Uا (*,د�"،  8�ِ ی�ً	�! �y)/ � "
�j�ّ 5@ـ" و ��طـ�ف 5ـ�دن �  "ی/ �5B در 	3B � "�� 8gی� دارا �,دن $�ا $,د �B "ه�(

م 8�ِ�  
$"�>FKز /ن �� دس
 ا ���>�5  �ا �� �,(� ،از دسF) ه"، �ی� )�
K ؛ ����
Gط�ا� < �5 
�� طـ�ف (�@ـ" �<ـ�  "ه�را �5 �� دس
 >B FKاز �� ���وا�A /ن اس

O (�@"�5  ���"ارU ق (�@" ،ا�� /ن را"d 
دس� aK� .  
(�)*� ٨٣٠. U jا (*,د�ا�� 8�ِ ه"، س و �(@" ای	�ش  �" �� روی�F�  �5 ��د و ی�@

ر در FQ��] � �)/B "$ /(�� �� روی ،�� � (*�GK و�)/B "ار�� ���ـ� �( u) 5ـ� از 
Kـ
M ف�!O / بK� 5@"�  ،"ی�� j�ّ .  
("ن 	�ش و �(@" /ن .٨٣١ �*(�)�   ،ا�� �G,ا(" �MO � �"@5 �، ـ,رت [یـدر اd، 

�د/�,د ءj�ّB �� 8�ِ و $� 
َ
�، @yو ه� 
ط8 اس��*M ا(" 8�ِ را,G� ا�� ]r  5@ـ" و از

M ن/O � ���d,رت ( [یدر ا ،"ی� (�،  �8�ِ �� j�ّ، � 8ط�B "$� .  
	ـ�د 	7ـ"  ،"ا (*ـ,د�ـU ،�5 ذ�5 $ـ"ا�  ��( س� �ا�8از � rی� �ا�� ه .٨٣٢ �*(�)

�5 (�ز در و7
 از او س7& � $,د �B "ه�(� [یا�3ُ̈�ْ,َر B د,$ /ن  �و وا�A اس
 h7ـ
م ده"L)ه�  ،را ا "@<G��5ا� 
ر j�ّ د�(�ـز را �ـ"ون  ـ �	ـ�د [�>@ ط �AJGK /ن اس
 Bو� ،و7
 �?,ا("h7 ًا"�� 
 /ورد/ن را � �وا�A اسL .  
(�)*� ٨٣٣. K5B  ی�5 /ب ("ارد ا�� ��ف $"ی� �G$دا �،  
(yـ� ���ـ[ اسـ@<

8 (�ی�د �" /ن را /ب 5@" و � /ن وe, �<ی�KQ ��ـKـ
 و >�" و ا�� ���[ (ی�  jهـ
  �5�Jd ن/ � j�ّارد�") 
ز M,د را در  ،a اس�) 
و7ـ
 h7ـ ��" ازmزم اس�) " و یـ
Gط�ا��5 � ��ف   
� ی ی�AJGK /ن اسh!ا�  ,eیـو KQـ8 را (�@ـO  5@ـ" و در


 رط,�
 دس� ,eو، �) aK� را هU ـ[ (یـ" و ا�ـ� ایـس� و��� jهـ ]�Gا� 
ط�ـKـ 
 � 
� ـ ، �ـ�فیـ� یـ�AJGK /ن اس�) j�ّز را �?,ا(ـ" و در هـ� دو یـ" و در و7ـ
 (�ـ

 ،d,رتh7 ا("ن,M� اس Aز وا��)
 .  
 ،j�ّ 5@ـ"�("ارد �5 �ـ� /ن  ـ ���ا�� > .٨٣٤ �*(�)� 
" �ـ� یـ>@(yـ� ���ـ[ اسـ

 �Mن  �ی/ "@)  . "ی� (��"ن و �



 ٢٦١/   تيمم 

  د�R    �7 ا��4م �I�ّ>; %� ,ن ' ���P `ی�Rا
$��B   �5 �� /ن�j�ّ � مL)اB  8 ��ـ" �ـ� ذ5ـ� /ن>@" $�ط دارد �5  $,دpK� در  هـ

�GMدا�U B� د,$ :  

  %�R* >; %; دC� *=B|% �0=�ر �اراد ،qزم �ط�%[�%� اح�: �Rط اول

ط و ��@�� ا�j�ّB "@5، G ���5 	�د � /ن   ���> �رو .٨٣٥ �*(�)Aا�، " �ـ�د و یـ�
رFQ� ن/ �� 
(" و ��" از زدن دس�� 
$" �5 �� دس� �G$دا، Gا� ��ط��@ F) Aیوا� "

ر /ن �� FQ �5 ه�� ��د و ")�G� را �� $ّ"ت 
 �و5ـ� ر  ��B س@< �j�ّ  [ی�@��ا. �دیدس
رFQ ن/� )�
K $ و ه���B 
 زدن دس� P@س "@)��ـ> ��ه ،�5 ��  
از /ن �ـ� دسـ

�)B "FK< Gا� ��ط��@ 	5 Aوا�B )�
K K5 وB ـ@< در  ��B$ـ یـسـ@P  [��5  @�ـ
GMر�از �) 
��  ،اس
 ("ارد ���a /ن �5�j�ّ Jd   �<�ید  ��> ��ه ،دارد و   /�M و7@�
Gط�ا�  � Aن $وا�/Bء  �j�ّ )h7 �3ارeا i	و ر 
 ��,ده و (�ز �?,ا(" و ��" از و7

ز را (�)��١.�� � /ورد    
(�در ا�j�ّ U aK� �Sه@<م   ا�� .٨٣٦ �*(�)*B، رFQ د و���ده  ,� 
از �5 در دس


 دس
 �و ��ا [ ��ود��*U aK� < ��ه� 
ر در 5' دسFQ 7 از ��د و� (ـ"ه  Bه�)
 "$ی� 
ر در 5' دسFQ د �5 ��د و,$ r$ 7ه� B  ه")دو �ـ,رد �ـ�  [یدر ا ،(� ی�

ر �� دس
 FK<�B@" ( $�ط 
ی��
 ر!FQ د و�� (Gا� ��وا�m Aزم اس
 5ـ�  ط��@


 دس
 دس*U T{زده و س OM �� رهّ�
  ه را �� ه را دو�) �j�ّ �) aKی�" .  

  ���R :*R�% gط دوم

(�)*� ٨٣٧. $��B   �5 �� /ن�� j�ّB "@5 ی�U "O و ا "$�وم Uـ [ی��O �ـ,دن در 
�5 (,�
 ��   ��,رد�j�ّ $ ��Bر دار رس ءFQه�" Gا� �� [ی�@ـ��ا �$ـ" Bوا�A �ـ ط��@

                                                           
 یّمم کند و ع+ذر ف+رد ت+ا انتھ+ايا گل تيمثYً بر سنگ بدون غبار  تواند  می ان ذکر است اگر تنھايشا. ١

که   ین صورت نمازيد و در ايّمم نماياط واجب آن است که با ھر دو تياحت، باشد  یوقت نماز باق 
  . ح استيخواند صح  یم
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5 ءBا��	�د $UB   �5�Jd ن/ �� j�ّ��G)ا   
(�ـز �ـ� او  ،و7ـ
 (�ـز (ـ"ارد �a اس
) Aوا���
 وKB ی�h7 "� ) 
� �ـ"ون �ـ/ن را �� � /ورد و ���G /ن اسـ
 5ـ� در و7ـ

 �j�ّ ز �?,ا�5 (,�
 ��   �(" �<� در �,رد(��j�ّ $ �Bـ,د  ء�ـ�د /
َ
ردار ��8 	�ش �FQ

$"�رس� TLّ@G� �5 ا�� "$j�ّ 5@ـ" و (�ـز �ط وا�A /ن اس
 �5 �� /ن  ـ�ا�G ،"ه �
"@5 h7 ن را/ jا(" و ��"ًا ه,?� .  

  %�R* &�و �P yه�ع�Kً� ��> ،واVL �ط�%[�%� اح�: �Rط �0م
(�)*� ٨٣٨.   OM�j�ّ ی $B<�ید  ء��5   �j�ّ Jd ن/ ���a Gا� ��ط �ـاسـ
 �@ـ

5 "ی� ،mزمU ً	�!�u) ه و��' "$�,ده �� > �B@ی ،�/��� �5  ���,��Dّ@  A اس
 ��8 ز�
$"؛ ه�>@" /ن >��، (KJ� TL,ب (*,د �BDو �5F) �>دی �  . ه

  �=��R :=GC� *Rط ���رم
(�)*� ٨٣٩.   OM�j�ّ ی $B<�ید  ء��5   �j�ّ Jـd ن/ ���a � 
 gQ "BـFیـاسـ

"$F)، و�,د اّط^ع از ا  @��یTU ا�� 	�د �MO FgQB   ن/ �� 
j�ّ او � ـ ،j�ّ 5@"�اس

ط8 اس� .  
(�)*� ٨٤٠.  �h	 در j�ّ� FgQB ) 8ط��
K، �� د در�	ا��  TUr 
 ه  M,د دس

(�U �� را ه  $,د و دس
 �<�ید  rدا8M �� ا�زه �B و ��(" [�ز� �� را*B "*��، ـ � j�ّ
Jd او�� aB "$ه  ه�>@" ،�@�
  . �5ده اس

(�)*� ٨٤١.  � � j�ّ$Bء FgQB �$ـ"ی�5 	�ا�,ش �5ده  Bدر �� �Gدا$ـ 
 DQ�ـ، 
Jd�� ،را M,دش AgQ 5@" و 	�ا�,ش 5@" 5ـ� gQـA 5ـ�ده ���ا�� > aB اس
 و

ط وا��Jd Aء �@�� ا�j�ّBG او � /ن $� �) a�
K .  
(�)*� ٨٤٢. K5B /ن  Oا�ـ� /ب و Mـ ،اسـ
 TF�B و ز("ا( FgQB ��5 در �

FgQ ه� دوB 
ز �?,ا("�" �  ی� ،اس�) j�ّ١ �ه را �ـ�  دسـ
 �j�ّه@<م   mزم اس
 Bو
ء (� [�ه �� ز� (�(" ���� �� ��ا$G[ دس
 [�ز�DG5یا" .  

                                                           
ج+ب اط وايترک وضو و غسل با آن آب بنابر احت، نداشته باشد  یمتيکه آن آب ق  یالبته در صورت. ١

  . است



 ٢٦٣/   تيمم 

I4]� ط�R :R �%ـ ���ید ء�' ;<�I�ّ ـحm ـ� ,ن%�k ـ���B  17$ـ�ط
*R�=�  

(�)*� ٨٤٣. < 
 ءBاسـ
 ��ـM 8ـO �ـ $ـ ��aـ� /ن dـ�5�j�ّ J  ـ ���mزم اس

�( ���a /ن �5�j�ّ Jd   �<�ید K $ ن/ ��)/ �>� "$F) ط,�?�Bـ" 5ـ�  ء$� O")ا

 ب /�از �!�	ًK� �� �G	ا. "ی[ ر�� [ی�@M 5ه  P، $��Bیو ر  Oا�� � "@)ی�  �GK5M
5@" �<� /(�� 5ه ��� /ن    ,ا("  j�ّ، �)B �� /ن �ط8 اس
 �?�,ط $,د�>,ب �5   j�ّی 

�GK5 �� 7"رM� M �5 در "$� j5O ر یـ [ ر	Gـ� و �Kـ�G�KJ� rـ,ب �P از �ـیـ
�d,رت   [ی�5 در ا ،$,دM ن/ � j�ّO  یو رJd P�
 . a اس

  �Rد ��I �7>; %� ,ن ' ����P �یم داح��

�j�ّ �� ز��  .٨٤٤ �*(�)M د و,� ]O ده و ز�/ن را  �رو rزار �5 (�ـ [ $,ره��
$" �رو �>)r	�G ���وه اس
 و ا�� (�� �G	�� ن را/، 
ط8 اس� .  

$" ��5یا��  .٨٤٥ �*(�)� �G$ـ� >��  ـ[ دا� j�ّـ��� Jـdن  ـ�/ a� j�ّ اسـ
 و �ـ
 /ن �ط8 �,ده���" ���D"   ،"ی(�� j�ّ، زه�)Bن  ـ ی/ " دو�ـره یـM j�ّ,ا(ـ"ه ��را �5 �

  . �?,ا("

  � ABCیI�ّ %*ل از و:� �ا��4م ' ����>
 8KQیj�ّ �"ل از وe, �در   .٨٤٦ �*(�)، 
 : >@" �,رد وا�A اس

١ .ی[ �" 5' دو دس
 M,د را �� ز�ی� <���(ـ" �j�ّ �ـ /ن dـ5�Jـ�  ـ �� 
یـa اسـ 
Gا� ��م �ی[ 5ر در دو 5' �یا ،ط mزم��<�ارد و �@L)ا jه   . �د�" �

٢ . ,M 
م U "یرا � xی5' ه� دو دس�  ���)*B @yو ه��Gا� ��ط وا�ـA دو �ـ[ �@ـ
U ط�ف�)*B، 
 �ـm  "یرو  Bس� � ��5 �,  یBاز ��K7 و و  ��*ـ" B@ـ�� �  ا��وه

Gا��
  . "ه $,د�ا��وه هj 5* �رو ه  ط �AJGK /ن اس
 �5 دس
 5' دس
 >ِ¢ M,د. ٣�،  aK� نG*>)س� ا   

 دس
 راس
 را از �� دس*U م� 
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  . "ی(�
 5' دس
 راسِ
 Mـ,د. ٤� T{سـ�  ،س  �ـم U*ـ
 دسـ
 >ـ¢ را از �ـ� دسـ
  ـ

�) aK� نG*>)یا" .  
 Gط�ا�
دسـ <�ی�ر د  rی�AJGK /ن اس
 �5 	�د   یـ[ �را �ـ� ز�ـ xیMـ,  �ه 

<���   �5�Jd ن/ � j�ّ� ")�� 
یa اس 

 دس*U ارد و�>�  �FBرا ��  �  xیM,  �ه
) ٤و٣(  �5 در �@"�) aK� 
یـj�ّ �ـ"ل از وeـ, ��,رد 	�ق ("ارد  ـ [یو در ا. "ی��$ 

"$� 8KQ ل از"� .  
(�)*� ٨٤٧.  aK"ار����از (,  O  د�) �5 
ه�  rیا(<*Z ء�� M[ اس
 و !�	ً)

از /ن �5 !�	ً �ـ�ء �ـط[ دسـ
  ���"ار �aK وا�A اس
 و ،$,د  Bس
 �KJ,ب �د

 و در d,رت $�mزم ( ،$,د B$��ده �Kr، Gا� ��@��Aط وا�،  �O*�, ��"ار  "ی�

 ،را�) aKی�" .@y[ ��ا�ه��در  ـ "[ 5@ـ��ی@�� یا  Aـ"ار وا�ـ���j�ّ )'ه� 5ـرا ) Zـ
� 
از �� دس
 را  �" ��"اری�aK (�,ده اس�) aK� jیه" .  

  k '�I�ّ %�دن�mح `ی�Rا
Jd�a   دن,��j�ّ دارا�3ی$�ا B �B "$�،  ه@<م  ـ 
ی�5 ر!�)/�j�ّ 
و  mزم اسـ

e,  �� "�� 8pK� در�� �GMدا�U �)/ aB د,$ :  

و در ,ن @Gـ* @�%ـ� و اDـOص داRـ�;  *یـ��� �R:  ��ّ�'�I�ّط اول
*R�%  

(�ه@<م �U aK" ی�	�د  .٨٤٨ �*(�)*B 

 دس*U و ط وا�ـA �ـ���� �@�� ا�G ه
 ��ا$G[ دس
یه@<م زدن   ّ�
  [��� ز�ه) �) 
$" و mزم اس� �G$دا j�ّ�
 g7ـ"  ،�

م $,د و � g7" ر L)ص ا^Mو ا 
 و M,د(�ی��7Bی ی"$F) ن/ "@)�  .  

 ���mزم ( ،
�ّ در ( .٨٤٩ �*(�)K ّ�  �5 "@5 ]� 
 �ـ"ل از یـj�ّ او �"ل از 8KQ اس

,eو، �م ده" mزم اس
 �� �  " دوی�5 � �در �,ارد BوL)ا j�ّ�),� ا�یـه�  r  از /(�ـ
�  rیو >@(�y  [ 5@"�ّ را ���) "g7 و "$� Aاو وا� �� j�ّیZ�5 و "���	 �DB  د را,M



 ٢٦٥/   تيمم 

م ده" L)ه 5@" ص�*?در   ه�>@"اFG$ا،  �Jd x��ّ�
  . a اس

  *ی��� �یرا رع� �R :'�'�Vط دوم

5ره �j�ّدر   .٨٥٠ �*(�) 
م ده" و  ���FB  �  /ن را �mزم اسL)ا 
$�� �5
ط وا�ـA �ـ[ �aK دسـ
 راسـ
 و �Kـa دسـ
 >ـ¢ �@ـ�� ا����A ��Gا!ت  � 

�B "$� .  

B7ـQ  kی�را از %�q %; �ـ� �I�ّ' �اع�T ،واVL �ط�%[�%� اح�: �Rط �0م
  *ی���

�� ا�G "ی	�د � �j�ّدر   .٨٥١ �*(�)@��U زمm ط�)*B 

 دس*U و   �ـ� �ـm از ،را ه
Uی�] aK� �)(���B U aK@ی "ی*B  8ّ رو را ازJنی��" ز �5ده و �� UـQ/ ,ی��] U�) B*ـ

�) jGMی" @yه��] 

 دس*U aK�  ن هGوع 5ـ�ده و �ـ� سـ� ا(<*ـ�$ 
را از �� دس
Uن ده"ی .  

  عR kB7 �T*ه ]�%� %�R* ،در ه[��م �R :kB7ط ���رم

(�)*� ٨٥٢. U 
ِ

aK� م(�در ه@<*B، (�U "ی�*B رو 
$" و دس� 
�S�  ن/ 
5��
U �5ده و�)*B �) aK� یرا" @yه��] 

 دسـ*U aK� م5ـ� �KـB  aدسـG ،ه در ه@<

�B د,$ $" و دس
 �aK 5@@"ه رو "ی�� 
�S�  "م دهL)را ا aK� ده و,�) 
/ن ��5

 (<� دا$G [ی�@��ا�S را 
(�و U �ا�� 	�د دس*B 
طـ8 اسـ� aـK� "را �ـ� /ن ��*ـ، 


 را ��5 دس Bذ�5 اس
 ا�� �,�7 نی$B  "*5 U�)*B یـ GدسـB ـ� aـK� 5ـ�B ـ,د$ 
�gG?�� "@5 
  . ا$�ل ("ارد ،��5

I4]� ط�R :ت را رع�qی��� �ی�7ا*  

(�)*� ٨٥٣. 5ره "ی	�د ��  �j�ّ م دهـ" و ا�ـ� �ـ
 س� هـj ا(Lـ*U ـ� �را� [ /(�ـ
 �B,رد 	�7 [یدر ا و �ط8 اس
 j�ّB "@5،  �x��ّ ��@"  ی(<,  	d�� ده" �5 !�	ً  �7"ر
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��]  � ّ�j   و ,eل از و"��j�ّ ) 8KQ ل از"��
K .  

I/R ط�R :ره��<� '�I�ّ ن��رت ا7�m د ا��4م ده* ،را در�K ِد�D  

(�)*� ٨٥٤. م ده" و ا��  M,دش ر�را در �ل ا  �j�ّ GM�mزم اس
 	�د 5رهL)ا
یده"  �j�ّاو را   �<�ید  ،�"ون !�ر  �j�ّ ـ ،"یـ(� �rـ� او �5ـ �j�ّ ـ �در �aK ا!hـ


ط8 اس� .  
(�)*� ٨٥٥. Zد  �ا�� و�	 �D��) و 
j�ّ � ـ �ـ� طـ,ر ���ـ,ل ،ی��B  @�ـ  ,ا(" j�ّB اس

"@5 : 

١ .��او را �� > �ه  �د   دس
��< �5r �<�ی" از د ی��   �5�Jd ن/ �� j�ّ� 
a اس
U �� را �)/ T{و س ")���)*B 
او �<�ارد  ـ Mـ,د او در dـ,رت ا��ـن  �ه  و دس

U �� را 
(�5' دو دس*B 

 دس*U �� و    . ��*" ه
٢ ."$F) ]��� ا�� روش اول،   . j�ّ ده"� ) �@,ب !@�( او را � دس
 M,ِد او ،Aی" (ی�
��ا�� روش دوم (. ٣ U ")ا,G� د�	د ,M �y)@< "$F) ]����)*B ی 

 دس*U را  xیه

Aوا� "*�� OM �� 
dـ,رت (,�ـ
 �ـ�  [یـو در ا "یـ(� ��j�ّ,(ـ�  ـ [�ه�ـ  اسـ
  . رس" �� �)B	A ]Gی(

٤ .� "$F) ]��� jیا�� روش س,م هj�ّ �ـ /ن �5ـ�  ـ ���ـدس
 M,د را �ـ� > ،Aی" (
Jd�U �� و ")�� 
(�a اس*B 

 دس*U و  ��*" و در d,رت ) �@,ب !@�( او �ه

ط mزم ه� دو (��@�� ا�G ،دوم و >�رم ّ�  
��) j�ّـی� ،در dـ,رت اول و سـ,م B@" و
) ّ�	
 M,د ��ّ�' 5B 
  . اس

  ,ا("  Bرا �j�ّ � �5  �ه� 5"ام از 5ره "ی(� M  �j�ّ,اه" �5B � �	�د .٨٥٦ �*(�)
�@  ��Bم ده" یL)ا، F)<�یدر /ن از د  "ی��5 r >ل �د�� : �� !@,ان ��

'�d,رت  ��/ن را �� ه  ,ا("  d � �)B,رت��� ه �5 دس
 راس
 او $��GK و K5B. ا
5
 ده"��، U aK��)*B � مL)ا ¢< 
 دس
 >¢س}T  ده" Bرا � r�5 دس� 


 دس
 راس
 را �aK �ـ*UB "5@ـ  Oو ��ـ" از /ن U*ـ
 دسـ
 >ـ}x را �ـ� Mـ
�B "*5 ا [یو در ا �� 
�Kـa را ا(Lـم دهـ"  Aیـو ( �د�ـ�< Aیـ( @�ـ�یd,رت (,�
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�)B "رس .  
 ،��5ـ
 دهـ"  ,ا(ـ" /ن را d �)Bـ,رت ���� هـ �5 دس
 >¢ او $��GK و K5B. ب

U aK��)*B � مL)ا 

 دس
 راسxG را �ـ�  ده" Bرا � r�5 دس
 راس*U T{س
� OMB "*5 

 دس
 >}x را �aK �ـ و ��" از /ن � دس
 راس*UB "و در  5@ـ

  .رس" ��B	A �) ]Gی�� ( d,رت (,�
 [یا
 را  ,ا(" d �B,رت (���� ه �5 ه� دو دس
 او $��GK و K5B. ج�)/ �5
 ده" و��B 

�B ")ا,  U�)*B  ,Mیx "*�� OM �� ر را ا( [�ه� ،راو (,�ـ
 �ـ�  دهـ" LBـم �ـ5
(�� U aK���	G[ ��ا Aی(*B �)B "رسـ 
 dـ,رت ��ه را �ـ� هـ سـ}T >ـ,ن دسـ

�)B ")داده و   ,ا 
5��"@5 � �� �، 
 دس Aی(*U
 �ـ�  دهـ" �Bـ �j�ّاو را   �ه
ّ�
  �� Aی�,(� �5 ( [یا) �j�ّ زده OM �� د را,M 
س}T  ،دادن �@,ب !@� دو دس


 دو دس
 �@,ب !@� *U�) aK� یرا" Gا� ��ط�ـو �@ـ  
وا�ـK� AـU a*ـ
 دسـ

 دس
 >¢ ��ّ"م (�*U aK� �� را 
ط��@�� ا�G [�ه�y@؛ "یراس  Aرا وا� aK�

U �� mم ده" از ،[ی�از �L)ن اG*>)ط�ف س� ا �� 
  . �� دس
ط��@�� ا�G) ج( ذ�5 اس
 در �,رد نی$  B*ـ(�U "یوا�A در d,رت ا��ن 	�د �

د	�ـ� �ـ� MـO ��*ـ"  rیـدر  ،5ـ� �Kـa /ن mزم اسـ
 �/ن را �� ��"ار و دو ط�ف
O را 	�و ر	�G و  @��ی�� ا ه�>@"Mد,� U T{�5ده س�) �و دو طـ�ف /ن را �ـ� رو B*ـ

O �,د $"ه �7ار داده وM  �� را �)/OM �),� �� "*�� ا� U �5�)*B  و دو ط�ف /ن
از �m ��  ،�, �� ط�ف ا��وه "نی��8ّJ رو از U 5* [ی�ط�ف OM ؛ $,د "ه���@yه��] 

Gط�ا� 
 دس
 را Aیوا�A /ن اس
 �5 در d,رت ا��ن (ِ*U aK� ب !@ـ�,@� 
س
 r�5 دس
 >¢ ،را�  ,Mیx )م ده" و ه�A (@yی(L)ـ [�ا< 
¢ �U aK*ـِ
 دسـ

 
م ده") Aی(( xیM, �@,ب !@� را � r�5 دس
 راسL)ا .  

Iط ه���R :�Tدر اع� '�I�ّ X��7� *R�=�  

(�)*� ٨٥٧. U ا�� در�)*B ی

 دس*U   (� ه�B "$�،  ً̂ �� AـK<، Pر(ـ، Om، 
7�� FK< �)/ ���"$$ـ"  " و ا�� �(i در 5' دس
ی" /ن را ��ط�ف (�ی� ،"ه ��  در هـ
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 �"ون �(dB  �5 i,ر �K7  5' دس
 d"ق 5@" ،�� aK� 5	 ه�ن ،!�	ًB و  �ـ,ده

 aK� ,h! 8ّ5 5@@"ه �"ون �(m�iزم (K "$Kـ
 �m j�ّزم (�در  ـ Bو �� طـ,ر 5ّ�ـ �

 ،aK� ,h! 8ّ5 5@@"ه�) aK� ه را"$ aK� ,h! 8ّ5ی " ���� ا�� �h! 8ّ5 aKـ, �ـ
 d"ق 5@"ً	�! �y)م $,د >@L)5@@"ه ا aK� ,h! s��،  م $ـ"ه�aK �ـ 5ـ' ا(Lـ

	5B 
(�[ ا�� Uی�@��ا. اس*B  ـ�دد� aـK� نGا(<*ـ  دو 5' دس
 �"ون �Kـa �ـ�
	5B �(�در ه� d,رت mزم اس
 B U 8ّ5اس
 و*B 

 دس*U و    . $,د �aK ه

(�)*� ٨٥٨. ن �K)5*یا aK� م
 دس
�" ه@<*U �� ن"  B  �5دسG از را ا(<*�G ،ه
� aK�B  د,$ ��� [یا �@ـ��. , �aK 5@@"ه ا$�ل ("اردو�,د ا(<*�G در !�B hون /ورد و

M �� 
ی Oو�,د ا(<*�G در دس
 �� ه@<م زدن دو دس U aK� ما$ـ�ل  B*ـ(�ه@<
  . ("ارد

(�)*� ٨٥٩. U ا���)*B 

 دس*U و   ا$ـ�ل �$ـ" دا$ـ�G �ـ, ��ـ,ل� ��ـ"ار �� ه
(�U �س� رو �ا�� �,  Bو� ،("ارد*B � "$�("ی/�"ه �� A�! ن را/ " .  

(�)*� ٨٦٠. U ل ده" �5 در�Gا�� ا��)*B 
ی ه  و 5' دس 
*U 
 �Bـ(� ه  دس

Kدم ��  ،ه�� �u) ل او در�Gا� �y)@<"$� �، ی��) ,LGK� "ی @ـن � اط�ی[ ��ی"  

�)� �5 "@5B )�
K .  
(�)*� ٨٦١. GسL) ا��B � ب,KJ� i)� ً	�! �5B ـ,ن در رو $ـ,دM ـ�G?� ���ـ8 

U�)*B ی "$� 

 دو دس*U، F7ـ8 از �Kـ�j�ّ  aدر ه@<ـم  ـ یـ �j�ّ/ن را 8F7 از   "ی�
  . !h, ��ط�ف (�,د

I�/ط ه�R :�0�4� ه �ی�0ا*]]<، �Tدر اع� '�I�ّ *R�=�  

س�j�ّ Gدر   .٨٦٢ �*(�)L) 
�   mBزم اسh!در ا�"$F) j� ـ  O �5�j�ّ �ـ� Mـ

یس�ا) اس
 ���a /ن �5�j�ّ Jd   �<�ی� د � >ی(   "@5، O �ـ,دن ا!hـ اّ�U� ـ �j�ّ 


�$�ط (K، ا��(�ا�� U [ی�@*B 

 و ه  و 5' دس*U 
 M*ـr اّ�ـ �Gـ@TLّ ،ه  دس
@$س
 هj در /(�ـ  [�" و !�L) ـ"�,�ـ,د$F)، ـ �j�ّ Jـd�a  
ط�ـا�G ه�>@ـ"اسـ 
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h!�5 ا 
 ��B ط,ر 5�  �j�ّ  ّ��AJGK /ن اسUO "$� .  

  �I�ّ'�� یداح��م 
MـO و �(@ـ" /ن و  ���ا$G[ /(�ـ �ـ� رو ی ١دو 5' �ط[ دنا�� ز  .٨٦٣ �*(�)

h!ا aK��  �j�ّ  �� �)/ �8��$" �!�ر دF) ]���، 
 "ی�*U 5ره را  [یدو 5' ا �
م داL)ا@yط[ 5' [�د ه� $ـ,د Bاس
 �5 �,�ـA �ـ Bرط,� G��TLّ@G و دارا ،ا�� �

 /ن  � �y)/ �� 
سL)�j�ّ � مL)اB و � $,د OM 8ن س�ا��/ "@)
ی U 5@" و�>*��� 
$" ه�>@"از /ن F) ]��� �5دن r*M �، 
 دو 5' 5ره "ی�*U ��  �j�ّ  مرا ا(Lـ

. دادh!�5دن ا r*M �y)@< س
 هـj در ا!hـء  [���[ �$" و !� �j�ّ  �اّ�L)
"$F) د,�,�، �ـل (LـT �ـ,دن  [یـ���ـ,ل /ن ا(Lـم داد و در ا ,ه�را �ـ� $ـ �j�ّ  "ی�

h!ا�  �j�ّ �
   Bا$�Jّd ا�در j�ّد (�یLB "@5 .  
(�)*� ٨٦٤. U ا�� در�)*B ی

 دس*U   (� ه�B ـ8 ا�� "$زMـj  /ن �Jـ8 @�ـ�ی�

$"دا �ه�و �F �,ده� �G$  �<رU یو< " یـ� ،�ـز 5@ـ" (G,ا(ـ"  را �5 �� /ن �Kـ�G  �<�ی� د �
ی �ه�/ن ��*" و ا�� �F �دس
 را رو i)$ـ" و (G,ا(ـ" /ن را  ،�� 
در �ط[ 5ـ' دسـ

م �ط[ 5' را 	�ا (<�	B 5 �Gدر d,ر  ،��ط�ف 5@"�  �"$� 7� 5'  �("ه��aK را �
�)� �5B  ]طم �ـ�  �y)م ده" و >@L)ا 
�j اس5ـ' را 	ـ�ا ��	Gـ� �$ـ" ("ارد و س

	 /ن 5� aK�B 
  . اس
(�)*� ٨٦٥. �gG?� ا��� U از jه�)*B ی

 دس*U   طـ�j�ّ 8 ـ ،(�@" �aK را ه� 


ی ،(�@" �aK !�"اً  >� ،اس ��)/ ���K� ی ،("ا(" را$" �5ده 	�ا�,ش �، �د یـد7ّ
 ز  Bو

 و ه��هm jزم (K� ,>� �5 ی[ 7"رU م�  "@�)*B 

 دس*U و   5Bـ	 $ـ"ه �Kـa ه


  . اس

 دس
 را �aK �5ده��یا��  .٨٦٦ �*(�)*U م�  �5 "@�) ]، [ ��ی@�� یا �" ��ای�

 ���"ار ،5@"�) aK� jاز �� را ه � mن mزم (��B � aKو� ،"ی�G*>)ا ]�
K .  

                                                           
  . باشد ، از مچ دست تا سر انگشتان دست مین مسأله و مسأله بعديمنظور از کف دست در ا. ١
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(�)*� ٨٦٧. K5B Z�5 و��D   اش�
 Bا�� �"ا("  ـ /Mـ� و7ـ
 !ـ�ر او �ـj�ّ، 7 اس
�B ")j�ّ (�ـز ��ـ  ـ  ,ا(ـ" Bو7ـ
 �ـ در وسـ�
 ،,س �$ـ"ی از �� ط�ف $"ن /ن ��ی �

 یـ" �Fd 5@" و �ـ وeـ, ی� $,د Bا�� �"ا("   /�M و7
 !�ر او �� ط�ف � Bو� ،�?,ا("
8 (�ز �?,ا("KQ ا�� از �� ؛ ���ط�ف� �� 
$"ی$"ن /ن   /�M و7F) س,، �)B ")ا,    ـ

G7وB �� �5ز �?,ا("�(*"ه  ,س یل ده" �5 ا�؛ j�ّ 5@" و (��Gا� ��)/ �>� � زود � �ـ
 �
ز (?,ا(" (G,ا("   /�M و7�) j�ّ -  ّG�B   ��j�ّ - ")ز �?,ا�) .  

(�)*� ٨٦٨. K5B Z�5 و��D   اش�
(�y از �ـ� طـ�ف $ـ"ن !ـ�رش در  ،j�ّ اس@<
ز ���) 
ز  ـ  ,ا(" B,س �$" �ی �م و7�) 
 دا(ـ"  �B��ـ� ا�ـ� �ـ. j�ّ 5@ـ"�8F7 از و7

  �y)@<�j�ّ M�  �� ازد�� ��را"@ �)B  )ز " ,ا�) 
وا�ـA اسـ
 F7ـ8 از  ،�j�ّ "@5  ،در و7
ز�) 
 �FJGKّ ی<� ی5ر وا�A د  ��5 ��ا B,ر و در d "ی(� �j�ّ  ،و7B  � j�ّ 5@" و  ـ

7ز !�ر او ��) 
$" Bو7�، �B ")ن    ,از �?,ا("�� ه��) j�ّ .  
(�)*� ٨٦٩. K5B �) �5B ")8 5@"  ,اKQ، ��! "ا�� �?,اهB را �5 ��ا�ـ8  KQ ن/

 
م ده"وا�A اسL)ا، �  ،" �"ل از 8KQی��) j�ّیK5 و "B �) �5B ")ا,  >� ,eد �ـو�
م دهـ" �را �5 ��ا Bو �?,اه" !��L)ا 
j�ّ � ـ ،" �ـ"ل از وeـ,یـ� ،/ن وe, وا�A اس

  . "ی(�
(�)*� ٨٧٠. K5B Z�5 و��D   ا�� ��ا�اش 
5ر �j�ّ اس�5@"�   j�ّ،   j�ّ و !�ر � 

75ره  ,ا(" �B ،اس
 Bاو �Bرا ی  �١ـ� �ـ /ورد ،$ـ,د KQـ8 ا(Lـم یـ" �ـ وeـ, ی�5 �
@yه��] K5B >@  �5 !�رشB و ��ا 
ز   �و7
 �,ده اس�)�j�ّ  ل(�,ده اس
 در �ـ

ز ���)  ,ا(" �B [ی��اj 	�د طه� را دارد �@�) T� ل �7/ن را[ یـا Bو�ـ "یـدر ه�ن �
 �j�ّ، ا��� 5رهBی U زز�و ( ا(" /�"ه �5�x ��" از (�  ,eی�� و��ـ8 /ن  - 8KQ دار(" 

�� �5"@5 T� ز �?,اه" �7/ن را5	 - " از (�B )�
K ب �ـ�ا/ ]Gدا$ـ  �و ا�ـ� 	ـ�د �ـ
ز ��) ّ� 
ا(Lـم   ,ا(ـ" j�ّB (�,ده ��/ن   ���ا �5را  �	�& 5ر ،j�ّ �5ده�  ،"ن� M,ا�ی

  . ده"
                                                           

توان+د ت+ا  خوان+د، م+ی  م+ازش را ب+ا ت+يّمم میاو ض+رر دارد و ن  یکه جنب است و آب ب+را  یمثYً کس. ١
  . ا مشاھد مشّرفه بروديبه مسجد ، ّممش باطل نشدهياست و ت  یعذرش باق  یوقت



 ٢٧١/   تيمم 

(�)*� ٨٧١. 
�@� 8KQ د �"ل از�	5@ـ"� ـ ،ا��  j�ّ، ) زمmـ�ا�� 
(�ـز وeـ,  �Kـ
eـ� �G,ّسـ��3ـQ - <�ید  �ه  j�ّ �"ل از �8KQ[ ا��  �ه�y@�د و ��<JGـ8 اسKQ از � - 


 ��ا��$" هm jزم (K� >� ,eز وط ��AJGKا�d، G,رت[ یدر ا ه�>@"�د �(�  
اس
>� jه ,e�5 و�� ,eا(" و,G) د �  ،�د�<�د و ا�� j�ّی�>� �@� ,eل از و"� jیه�در  B" و

G� �e,ّسـ��3 JG8 اسKQ ل از"� j�ّ، >� jـ, هـeو 
�د و ا�ـ� (G,ا(ـ" وeـ, �ـmزم اسـ
 �<�یj�ّ د �  ،�د��<�@� ,eل از و"� jیه" .  

طـ8 � ـ ،5@ـ" �5B وeـ, را �طـ8 �ـ ��,ارد .٨٧٢ �*(�)� jـ, را هـeـ"ل از و� j�ّ
�B "@5 و �,ارد�ط8 � ط8 ��  ،"ی(� 8KQ �5B را �� j8 را هKQ ل از"� j�ّB   . "ی(�

(�)*� ٨٧٣.  �j�ّ � 8ط ��ط�ف $"ن !�ر ��B ا� $,د��("ا$ـG[  !ّ�ـ
ا�� �ـ�  [ی@
  . $,د j�ّB او �ط8 ��  ،��" از ��ط�ف $"ن !�ر ،j�ّ 5@"�  �<�ی !�ر د ی/ب 

(�)*� ٨٧٤. 8KQ ر�  ،ا�� �"ل ازاو  ���ا �5B "@5 وe, را �ط � 8�j�ّ 5@" و ��" 5
U�/ xا ،"ی�� �y)@<� (�زه�8 5@" KQ ")ا,G) "��، ط �KـAJG �ـ�د و ا��G" وe, �<ی�

  �5 
� ��@" و ا�� (��j�ّ (�/ن اسB  ")ا,  >� ,eو�  . j�ّ 5@"�  ،" �"ل از /نی�د �
(�)*� ٨٧٥. K5B G�5 ا��F� 8KQ 8 (��و   �ا �ه�طًKQ ل از"� j�ّا�� ��ـ" از  ،"ی

ز �?,ا(" و ��" از (�ز�8KQ و  �) j�ّ ,eط8 5@@"ه و� ")�ً̂  - از او س� �  5@ـ" ادرار��

زه ���ا -�)� (�y �"ث �Uد و �" وe, �<ی��" �@<�"$/ن (�ـز  ��ـ�ا ،x از (�ز �
)�� �  . �د�" وe, �<ی

(�)*� ٨٧٦. K5B �) �5B ")8 5@"  ,اKQ، $ـ" �ـ� A8 �� او وا�ـKQ "@< یا�� �
 
�  rیاس�@� از /(�ـ  rیـ
 �5 �"ل هـ� ط �AJGK /ن اس�" و ا�Gیj�ّ �"ل از /(�

�  rی�) j�ّّ  و "ی�ط,ر 5 ��B   8Mا"  j���j�ّ �8(@" ��j   هKQ 8Mا"   . اس
 ١ه
 (ـ�یـاز /ن را 	�ا�ـ,ش 5ـ�ده  K7 �5 "@5Bـ�j�ّr G $�[  �ا�� در � .٨٧٧ �*(�)، 

�G$�� 8ّ /نJ� از �y)@<٢، $ ��r �G$�>) و ا�� "@�) @G!د ا,M، " /ن K7ـ�
 را یـ�

                                                           
ھا  ه غس+لي+بق، ت ھم+هيّمم به نيت کيا يغسل  کياست كه با انجام  معنان يمم به ايا تيتداخل غسل . ١

  . ستيمم جداگانه نيا تشده و نياز به غسل يانجام ھا  ّمميا تي
توانس+ت  يعنی وارد جزئی از تيّمم ش+ده ک+ه اگ+ر قس+مت مش+کوک را انج+ام ن+داده ب+ود، ش+رعاً نم+ی. ٢
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 /ورد� �� .  
(�)*� ٨٧٨. $ ¢< 
 (ـ�یـj�ّ 5ـ�ده �5@" �5 درس
  ـ rا�� ��" از �aK دس، 

 �Jd او j�ّ�$ �y)$" mزم اس
 /ن را �aK ا ar اس
 و >@� ¢< 
و در �aK دس
 از  ؛ 5@"ً	�! ��)/ �>�� j�ّرجM )رغ$ـ"ه 5ـ�  Bوارد !��ـ @�ـ�ی$"ه �$" ��ـ8 ا) 	


 �,اmت یو  $�ط /ن !�8 ط�رت دا$G[ اسً	�!  [ ر	��Gاز ��"$ .  
(�)*� ٨٧٩. زه�) 
h7ـ  ،M j�ّ,ا(ـ"ه�را 5ـ� ا(Kـن �ـ  ـ یBدر >@" �,رد ���G اس

 : "ی(�

ل /ب  �س دا$�G و !�"ًا M,د را �@A �5ده و �  ـ/. ١��Gا(ـ"ه �(�� از اس,M زj�ّ (�ـ

  . اس

٢ .� ��)/B �GK)ی داU ز�) 
ن دا$�G �5 /ب   /�M و7�� و !�"ًا Mـ,د را  B "@5"ا (��
  ز M,ا("ه اس
��@A �5ده و ��) j�ّ .  

٣ . ,LGK� ًا در"�! 
  وB 7/ب (�ود و در  @< �/(��   /�M و7� 
ز �?,ا(ـ" ��) j�ّ
� ,LGK� �5 ا�� "��D� "�� وB �5د U ا ��/ب"B "$ .  

٤ .M�  ز را  �/(�� !�"ًا (�� 
ز M,ا("ه اس
�� ا("ا�GM و در /�M و7�) j�ّ .  
٥ .� ��)/B �GK)ی داU �5 /ب �G$ن دا�� ?Gـ� و �ـ یرا 5ـ� دا$ـ�G ر  Bو /� $,د B"ا (��

 �
ز M,ا("ه اس�) j�ّ .  

                                                                                                                                
که ھنگام مسح دست چپ، شک کند دست راست يا صورت را مسح کرده وارد آن شود، مثل اين

  . يا نه



� ت ���ز@$

TKز���� �$  
دات ��رگ اس^�B و سG,ن دی[ اسـ
 5ـ� M"او(ـ" �ّ@ـن از رو� �3ـ' F! ز از�)

B�  در /یـ�[ اسـ^م xی,M �GKیین M,یx و ��ا�  ���
 �*� و رس("ن او �� �5ل $U
دات،F! ]�� و در 
ز و �Kّـس ��ّ�ر 	��,ده اسG�� 
.  �� ��Mـ,ردار اسـ
 از �,�7ّ�

ز ���Gی[ راه�) jدات و  �س�F! j<�U زل اس
؛ (��G� ")او"M ط �F راه رس�"ن  ار ��

ر� اس>Gرس �� .B� �5ـ��دا B اسـ
 5ـ� (DـT را  F! ]ی�G��� ز5@ـ" و او را �ـ�  (�

ء �Bار  واm �ی[ در�ت �5ل،� hM ع و,*M 8�5 ��u� او(ـ" ده" و"M ع در ��ا��,

ل اس�G� . در
ز، �����)  ,@�� ��ا�  �ن اسـ
 و هـ�� وسـ���� ه� 	�د �Kـ�$@س@

j�J� B�pن �  � و داK)ن اط ��F ار �او(" � از /ن ��ا"M  
K�) ل�G�.  
ی<ه وی�ه �7/ن �5یj و روایت،� B� jاران  �س��  .5@@" ا� را ��ا� (�ز و (�ز�

هیB �5 در�,رد (�ـز  در ��d,  ]�e �ا��� ا����@�[ در (�� ا��Q^F (�8 $"ه �5
ن 	��,د(" �5 ��� "@G$ب داJdا5ـ�م« :� ا �F��U� �@U �(ـ� را �ـ� (�ـ� /ب  (�زهـ�

ن روز� F �� �@Uـ� Mـ,د را در /ن K)و ا 
ن واi7 $"ه اسK)ا �)M �,�� �5 در B���
B� ,*GK$ ،"ـ,د  دهM B�/ ��) در �F �� �@U ��5 روز BK5 
 *��F �5د(" و رو$[ اس
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�� از /�,د�B د را$GK*, ده"،�<B�) ر او ")�...«.١    
دقروای
 $"ه �5 d مز سـG,ن دیـ[ اسـ
 و َ�َ�ـ8 /ن ه�(@ـ" «: 	��,د(" �ا��)

��� ،"$� ��� U ن /ن,G�5 س BG7و   
�ـ
 هKـG@" و  هـ و ط@ب سG,ن ���M اسS هـ

 (� ط@ب ه و ز�(B �5 سG,ن ���M �5 $"ه و �*�@"، ����S (@"� Bه«.٢   

دقd م
 ... «: 8 $"ه اس
 �5 	��,د("(� �از ا��(?�! ]�GK�B �5 در روز �7
B� 
س�F ا��B �7ار ��	�G و �ز M,اسJ� ـ,ل  $,د، �,ردF7 �5 ا�ـ� /ن �ـ,رد 
ز اس�)

ا!�ـل دی<ـ� (�ـ� �ـ�دود  $ـ,د و ا�ـ� /ن رد $ـ,د، سی� ا!�ل (�� �Uی�	Gـ� �B واi7 $,د،
B� ٣.»��دد  

ر�،�K� دی�
 و ط� در ا��g! 
ن را از سـrF $ـ��دن  �رتاه8 ��)��K�
ز،�) �G$ا(" �� ��ر دا.  

]�@���� � از  هـ�� !��ـB (ـ�د M"او(ـ" �FJـ,ب«: 	��,د(" �روای
 $"ه �5 ا��� ا
،
K�) زز، (��) 
زد M �5"او(ـ" ر  $� TU ه�� 5ر د(�یB در و7K) ل,v*� د,M �� ا

)jدر �7/ن �5ی (,د��	�5د و  x)را س�ز Bیَ[ ُه : ا7,ا���j َ!ـ[ dَـ^ِ �j سـُه,َن ی�@ـB اّ
B� و �رزه س�8 ا(<�) 

 �� و7FK) 8 �,ده و	Q �5 ن)/ B� Bی@G!٤.»�5د(" ا   

]�@����زش را �M�B س�یi �ـ�  �� ��د� �5 سL"ه �و روای
 $"ه �5 ا��� ا�) �ه
B� از : �دM5,ا(B؟ /ن ��د !�ض  >@" و7
 اس
 ای[ �,(� (�ز �B«: /ورد 	��,د(" �

5ـ^غ اسـ
 5ـ�  $?Bg >,ن  , (ـ�د M"او(ـ" ه�(@ـ": ��hت 	��,د(" �ّ"ت، 	^ن
B� ]ز�� �� O,)  ّ�ـ" (ـ"،زJ� jسـ��سـ}T  ا�، �ـ�ده �ا�ـ� ���ـ�� �ـ� �Qـ� /یـ�[ ا�,ا

  ٥.»دزد �ی[ ��دم BK5 اس
 �5 از (�زش �"زدد: 	��,د("
رش زید� �� (�ز اّول و7
 $"ه اس
 در روایت،Dس.  

دقd م � و7ـ
،	hـ��
 اول و7ـ
 (�ـز �ـ� /Mـ«: �5 	��,د(ـ" (�8 $"ه �از ا�

                                                           
 .، اھّميّة الصYة و فوائدھا١٩٩نھج البYغة، خطبه . ١
 .١٢، ح٦، باب ...وسائل الشيعه، كتاب الصYة، ابواب اعداد الفرائض. ٢
  .ھا، باب عقاب من صلی الصYة لغير وقت١، ح٢٧٣ثواب اIعمال و عقاب اIعمال، ص. ٣
  .١٠، ح٦٢١، ص٢خصال شيخ صدوق، ج. ٤
 .٢٣٢، ح١٦٢، ص١المحاسن، ح. ٥



 ٢٧٥/   كليات نماز 



 /�Mت �� د(�س��h	 ن,y١.»ه�  
�5 Bدی�ی"  ,�� (�,د �5 �� اسس ا�� �
 و (��g! 
 رس�"ه اس
، �از اه8 ��

نK)ا 

 و ��Bh از ا!�ل ز$KU ق^Mا،  B�(F7 i,ل $"ن (�ز در در�ـه �ـ2  �ـ�
B� دد�� .،"K� �,M ��5 دارا B)K5  ّF� ،� ،AL!ُ  A� �� $@" ی� �Qور و ا��ل ای@�

 Mـ,ردن �ـل �ـ�ام، F�Qـ
 5ـ�دن، �(@ـ" (	��ـ(B و /زردن Uـ"ر و �ـدر، ز$BGا!�ل 


K� ن"��ز$ن �,ردF7,ل در�ـه M"او(ـ"  5ت �$@"،("ادن T�M و ز  ه، 5@@"ه /$�)

؛ ه�>@" وا�A اس
 (�ـز را �?,ا(@ـ" و��(ـ� در ز�ـ�ه  ـ�O 5@@@ـ"�نK�)  �(�ـز (�ـ

B� ب,KJ�  ,$د,M نش  ,�� (�ی" و ه� �@ه و ��gـ�BG را (" و �ی" (�ز��ار از �@ه
   "@5 O�  
دت ��jّ  ای[�5 �� /ن /�,ده اسF!، ل �7ار �<��د,F7 رد,�.  

ن (�ز را � �h,ر 7�A �?,ا(" و در �لK)ا 
�G,ّ�ـ� �$ـ" 5ـ�  (�ز، و س�اوار اس
 �B� ت�@� BK5 �<  "@5B� 
  .5@" و از او درM,اس

B� j5ز را5رهیS �5 B,اب (� 
ً̂  ه�y@�[ س�اوار اس ورد ���) در �ل  5@" �� �
ز �� /س�ن (<ه (�@ـ"  M,اب /�,د�B و�) i7,� و در "GKیM,ددار� از ادرار �� (�ز (

 ,S �5 Bی5ره �ً̂ ا(<*�G !��2 �� د ا زید �Bاب (�ز ر و (� س
 5@ـ" 5@" �� � /ورد ��
��5�ه �},$" و $و U سFدDG5@" و از !�3 اس Oا,K� و �) ,Fـ$,M ـ,د راM ه (�ـ,ده و

ی"�) .   

  ا@�Bم ���زه�
زه�) �Gدو دس �� زه�)� 8p ��"در  ،$,د K�  AJGK��j �B �وا�A و (�زهK� 

م (�زهK7ا ���ره � م (�زه و $,د Bوا�A ا$K7ا�  ّFJGK�B  �� م ���,ط و ا���)/
8 (�زهg	 در�  ّFJGK�B "�/ "اه,M .  

زه�)� Aوا�  
(�)*� ٨٨٠. زه�)� Q �g! در Aوا��
F �g! م اس
 ا�  x$ :  

                                                           
 .باب فضل الوقت اIول علی ا�خر ٢ح ٥٨ثواب اIعمال و عقاب اIعمال ص. ١
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(� روز �(�زه :اولF$� .ز / :دومز � :��م. تی(��)�
��رم. �(�ـز طـ,اف  :
�F�5 �)M Aوا� .�� !: h7 ز�)� �Gر��� �KU �� �5 ر"U، Gا� ��ط��@، 
. وا�A اسـ

�(�ز :&%��5 �  � Aو !�" وا� jKَ7 ره و (�ر و  . $,د Bا�
بjK7 اول  �B@یروزا(�  �(�ز ���� از (�زهK� �� Bم /ن ��ـ"ًا 5ـ�  "یـ/ �ـا��ـ

  . $,د �B ذ�5

   �واR VL=��; روز ����زه�

(�)*� ٨٨١. (� روز �(�زهF$ Aوا�� 
هـ� 5ـ"ام  ،�Zـ� و !gـ�: U@� �,رد اسـ

ر ،!*ء. س� ر�5
 ،��vب. >�ر ر�5�< aFd و 
  . دو ر�5
 ،ر�5
(�)*� ٨٨٢. � �Dیدر س" زه�)� G�5ر ر�<B ا�$ دو  ،$ـ,د GD� �5Bـ� �ـ 3Bیرا �

  . ر�5
 M,ا("



  �.ّ/��ت ���ز

ت (�ز .٨٨٣ �*(�)�"ّ�� 
 ،�ـ KQـ8 ،
 F7�ـ�یـر! ،
 و7ـ
یر!: $x �,رد اس
 ,eیو  س ،)�$" �DB 	�د ��ه�5"ام وj�ّ )Z �,دن�F�O �,دن �"ن و U، & ی
 $ـ�ایـر!
سF�نی
 $�ای!ر  ،�� & .  

��ـّ"�ت را دارا [ یـا(�ز �?,ا(" >@(yـ� هـ� 5ـ"ام از  M,اه" K5B � �5B [ی�@��ا
� "$F)زد "ی را 8F7 از M,ا("ن (�ز 	�اهj س�)/ .  

  و@�رع�ی� : 7(ّ*7; اول
(�  �او7ت (�زه� �@U Aحی�� اوا��$ ] �B "$� :  

9�� و ع�G و@� ���ز. ١  

(�)*� ٨٨٤.  �g! و ��Z ز�) 
ز �) زوال( Bاز ��Z $�!و7Q/B ـ�!. $,د$ ��ZB 
ی )d�� ز�	 'g) ]G$�� رت ازF! زوالB ��] 
ب   Qـ�وب /	Gـب اسـG	/ ,ع�؛ ط

 ً̂ ب در $����G	/ ,ع�ا�� ط � 
!ب) ٦ ( سG	/ وب�Q اد و"��، 
!$ـ") ٢٠ ( س�، 
d�� ز�( ،d,رت [یدر ا	B ��] 	/ ,ع�بطG بG	/ وب�Q  ، ) ١٤ (
!5ـ�  �$"  �B س


 اس
) ٧ ( (g' /ن!ب [ی�@�� ا. سG	/ ,ع�از ط 
!
 سDه 
�Zـ�  ،TU از ��$
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!�$B  
!   ١.$,د  ��Z (�B ��" از rی( �ده�ساس
 �5 س
(�)*� ٨٨٥. � ��] !�$ ��ZB ) صMده از $DGاس ��� [ی�@ـ��ا. اسـ
 �یا��ن Uـ� 

یا�� >,ب  <��(@" /ن را �5 $Mص � ��B "@� ،ه�ـ,ار 	ـ�و ��F(ـ" [�راس
 در ز� ،(
و ه�>ـ� /	Gـب �ـm  ا	Gـ" B/ن �� طـ�ف �vـ�ب �ـ �یس "ی/ �B �ون�� "�M �5 aFd,ر$

�B /یا ،"ی] ر��ان و �Kـیـا �$ـ��هو در  $ـ,د j5B �ـ �یس�  در اّول �Zـ� از 5*ـ,ره
!�$B  �G�5 د � [ی��,M ا("ازهB "رس 
$�� �5 ��Z و، /ن �ـ� طـ�ف �*ـ�ق �ـ�  �یسـ

�B ر$ ��دد,M �<ب � "�و ه��v� �� روB رود، 5ـ�  Bز�ـ( [ی�@ـ��ا. $,د �B�@" � � �یس
���ـ,م  ،��ارد B$"ن � دیدو �� �F رو �� ز  ،و س}T رس"  Bا("ازه M,د � [ی�� �G�5  �یس

�B د,$ !�$ ��Z ِن �Zـ� B$��ه �5 �ـه Bدر ��B hاس
 و� "ه�	�ا رس Bز�
ِ

i7ـ,�، 
Mص �� 5�ّ  �یس$B � از�] �B نو ��" از / رود، [ و7ـ
 یـدر ا ،$ـ,د  �B "ا�دو�ره U �یس

�5 
  . اس
 "ه�	�ا رس B$,د ��B !�$ ��Z�,م � اس
(�)*� ٨٨٦. K5B $ �5r $ر,M "ل ده�Gو ا� "$� �G$ب داG	/ وب�Q در�"  
U*ـ

ن ی ه  5,ه�GMیه  س D?� نGMدرB "$ وG7ـ ،$"ه � B M5ـ� سـ�B نیـطـ�ف �*ـ�ق (� 
 mن (<�$�G �اس
 و از �K)7و  ،س� ا7
 �ـB و ا�ـ� $ـ 
در ز�ـن Qـ�وب /	Gـب  rاسـ

"$� �G$ا")، Gط�ا��5 (�ز ��Z و !gـ� را  ـ ز�ـِن U@�ـن $ـ"ن M,ر$ـ  
و  "�وا�A اس
M�  �� بG	/ وب�Q�� )ازد�"@ M�  رت,d ون /ن را ،��و در"�  
ء(ّ�h7 ا(" اداء و,?� .  

طـ ،>@(�y 	�د (�ز !�g را !�"ًا 8F7 از (�ز �Zـ� �?,ا(ـ" .٨٨٧ �*(�)�
 ،8 اسـ
ز  rیاز M,ا("ن  �xاز /�M و7
 � @��ی�<� ا�)
d�	 �5 در ا "$F)رت [ی,d،  ا�ـ�

K5B ا ز ��Z را (?,ا("ه ،�,i7 [ی �) "$�، ء اس
 و �h7 او ��Z زز !�g را  "ی(��)
K5 ا(" و ا��,?�B 8F7 یاز ا] 
م (�ز !�g را U ،و7�  هًFG$ا�x ")ا,?� ��Z ز ،از (�

(�ـز �Zـ� را �?,ا(ـ" و  "یـ� ،$ـ"ه اسـ
 �G,ّ�ـ�اس
 و �ل �g! Jd�a  �5ش (�ز
Gط�ا� 	 � "g7 �� دوم را 
�5 >�ر ر�5 
 /ورد AJGK�B /ن اس� �� ��ّ

ّ
��  . ا

                                                           
 یاز مواق+ع س+ال در ش+ھرھا  یست بلکه در بعضين  یظھر شرع، شه ساعت دوازدهين ھميبنابر ا. ١

قه بع+د از س+اعت دوازده ياز ساعت دوازده و گاه چند دق قه قبليھمچون قم و تھران چند دق  یانيم 
  . رتر استيظھر دی، غرب  یظھر زودتر و در شھرھای، شرق  یاست و در شھرھا
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  و@� ���ز �z7ب و ع/�ء

ز ��vب .٨٨٨ �*(�)�) 
ط��@�� ا�G ،و7 Aوا�، )طـ�ف  Bاس
 �5 س�B Mاز ز�
U بG	/ وب�Q ا��*�ق �5 ��" از" �B از ،$,د  mط�ـا�GّFـ� ا�G. س� ا(Kـن �<ـ�رد ��B 

G7دن /ن در �,رد و,�B د�	�5  
ب را ،اسG	/ وب�Q ن[ dـ,رت یـدا(" 5ـ� در ا �B ز�
Gا� ��@��Aط وا� B�) ورد/ اّ�ـ ا�ـ� در  ، ,ا(" (�ز ��vب را ه@<م �Qوب /	Gـب �Lـ

ب �� G	/ وب�Q
ل �?Dـ !ّ��Gا�B  ر,M 5,ه ،"�$ـ$ـ"ن 
یـهـ  U*ـ�GM یـه  ن سـ
نGMدر، "$� �G$دا r$،  ,G	 ��@�� B�) 8 از اF7 ")�5ی ,ا ] Mس�B  طـ�ف �*ـ�ق 5ـ�

�"� U بG	/ وب�Q ا�از" �B د,$،  mن �<�رد �از �K)ورد ،س� ا/ ز ��vب را �� ��) .  
ز ��vب و !* ��ا .٨٨٩ �*(�)�) 
ر �و7G?� ص?$ )Q��3h� � ()  $ـA �ـ�� 

)A$ 'g) (ادا�� ا�� �ـ�  ی B	�ا�,$ ��5 از رو �B K5B@یص ��3h $? �دارد و اّ�

ی �("ن M,اب !ّ� ��s ا "@)یو ��@ U ز را�)�x ) ا(ـ"ه ���از,?) A$،  زو7ـ
 (�ـ

� ط�,ع 	�L ادا�� دارد و   ،و !ـ"م DQ�ـ
  ,ّ�ـ� �لدر  ،در ه� d,رت �v�Bب و !*
 � �A ��] 
ز ��vب و س}T "یا�G"ا � �B@ی ،/ن دو ���FG اس�)، ز !* �ـ� �ـ /ورده (�

از  @�ـ�ی�ط8 اس
 �<� ا ،$,د و >@(�y !�"ًا (�ز !* 8F7 از (�ز ��vب M,ا("ه $,د

ماز ��"ار  ��x ،و7L)ا  7(�ز !*�B �5 در ا "$ز  [ی(�("ه ��) 
d,رت mزم اس

 را 8F7 از (�ز ��vب �?,ا("*! .  
(�)*� ٨٩٠. K5 ا��B  را ز !*�) هًFG$8اF7 � ب�v� ز?,ا(ـ" و ��ـ" از (�ـز از (�

���ّ,G د,$، Jd زش�)�a  /ورد ،(�ز ��vب را ��" از /ن "یاس
 و �� �� .  
ز !* ��ا .٨٩١ �*(�)�) 
ر �/�M و7G?� ص?$، 
(gـ'  ،ه�y@ـن 5ـ� ��$ـ

ط�ـ�@ـ�� ا�G ،و7ـ
 (�ـز !*ـ �$A اس
 و �@u,ر از (A$ 'g ��ا Aـ'  ،وا�ـg)
)d�� ز�	B ��] 	/ وب�Q�L	 ,ع�ط ب  G ) اذانaFd (
   ١.اس

                                                           
، بامداد باش+د ٤و طلوع فجر ساعت ١٨در شھری، ساعت چنانچه غروب آفتاب ، به عنوان مثال. ١

ش+ود ک+ه   م+ی س+اعت ٥، آن ساعت است که نص+ف ١٠غروب آفتاب تا طلوع فجر   یفاصله زمان
ازده ي+( ٢٣س+اعت ، ک+م گ+ردد، ا از زم+ان طل+وع فج+ري+اض+افه ش+ود ، اگر به زمان غروب آفتاب

  . باشد نماز عشا می آخر وقت اختياری نصف شب و ، اطيبنابر احت، ن زمانيشود که ا  می) شب
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 ،!*ـ را  ـ (gـ' $ـA (?,ا(ـ" ی(�ز ��vب  ،ر�اGM �ا�� 	�د از رو .٨٩٢ �*(�)
Gا� ��ط��@ Aوا�، ء 5@ـ"(ّ�
  @��ی  8F7 از اذان aFd �"ون ا "ی�h7 ز  ،اداء و/ن (�ـ

7 ،را �� � /ورد� 
("ه�ا��GّF ا�� و7�  aFd اذان  j5  "$ً̂ ��ا� ��� K5B  �	5ـ� �Kـ
)�
K، )ا �� &�	 
$"ی"ازه M,ا("ن >�ر ر�5� 
 �G�5 و7، Gا� ��@��Aط وا�ـ(�ـز  

	 � "g7 �� را *!B ء (�h7 ب را�v� زّ�� �?,ا(" و ��"ًا (�
ّ

��<ـ� ی�ـر د  طً �و ا�G "یا

 ر!�� �� jرا ه 
ی(�ز !*  � �A ء (�h7ی" .  

٣ .k=m و@� ���ز  

5
 �رو ��  �ا "ه�سD ،اذان aFd از ط�ف �*�ق rی(�د  .٨٩٣ �*(�)�� m�B "5@ـ 
ز dـaF  "ه��5 /ن س�B D,�7 ،@"ی�5 /ن را 	�L اول �, �) 
 "$ ]�U	�L دوم و اول و7ِ

�7,� aFd ز�) 
ب � Bاس
 و /�M و7ِG	/ �5 
  . "ی/ �B �ون�اس

  او@�ت ���ز ��ید اح��م

(�)*� ٨٩٤. �7,�B � نK)اB  ")ز $,د �5   ,ا "ه�	ـ�ا رسـ5@ـ" و7ـ
  [��ی�*v,ل (�
 
5ـ�  ��B اذان $?�FM ��g و ����  ،�FM ده@" ،�� دا8M $"ن و7
دو ��د !دل  یاس

��$,د ( @ن�>@(A�,� �y اط� ،B "@5و7
 را � "ن�	�ارس��ا!ت  "اً ی��ّ�' �"ا(" $" 
�B  ء (�,د  ,انDG5ا .  


ا�� ��  .٨٩٥ �*(�)�ّ!  
ِ

i)� g?$B �) "@)��@Bی یدر ز("ان �ـ,دن (G,ا(ـ" در اّول  
ز �� �) 
 @ـن�اط� یـ [��ـی   @"ازد�� ��(�ز را ��  �M "ی� ،5@" [��ی "ن و7
�	�ا رسو7ِ

 
�� ا�G [�اس
 و ه�y@ "ه�	�ا رس5@" �5 و7@� 
�ـ�  [��ـیا�ـ� �ـ(i از  ،mزم ط�ـاس
ر و �(@" ا �8از �B F7,ا(i !�,� ازو7
  "ن�	�ارسFQ یا�� و�@ "$� .  

ز �� 7"ر .٨٩٦ �*(�)�) 
از  �Bـ� �ـ /وردن ��hـ سـAFاس
 j5  �� �5 �ا�� و7
ز �5ره�) AJGK�، "ار���ا("ه � ,M 
/ن �AJGK را ��  "ی� ،$,د Bاز /ن ��" از و7

) ً̂ ا�� ��  ورد�� ��AFا("ن 7@,ت ��"ار س,M� ز ،$,د  ��B" از و7
 M,ا("ه � ،از (�
 rیـاسـ
 5ـ� �ـ"ا�a  87(�ـزش dـMB J,ا(" در dـ,ر  ��7@,ت را (?,ا(" و ا "ی�



 ٢٨١/   مقدمات نماز 

 i7وا 
  . $"ه �$"ر�5
 از /ن در و7
(�)*� ٨٩٧. K5B  ا("ن,M ی�5 �� ا("ازهr دارد 
ز و7�) 
 (�ـز را �ـ� "ی� ،ر�5

 
�ّ)� Bاداء �?,ا(" وF)ا "ی   . @"ازد�� ��و7
  �M [ی!�"ًا (�ز را  
(�)*� ٨٩٨. K5B ) �	K� �5ر$ـ�,M ن $"ن�@U ب وG	/ وب�Q 
 ا��  K�"،  ـ��

ز و7
 دارد �) 
 یـه U@� ر�5ـ
 و7ـ
 دارد �� ا("از  r$ �5 دارد  /نیا("ازه U@� ر�5
  . A �?,ا("�" (�ز ��Z و !�g را ��  � ی� ،�G�5 از /ن

: "یـ[ روش ر	Gـر (�یط وا�A اس
 �� ا�ا�G ،و ا�� �G�5 از U@� ر�5
 و7
 دارد
Gا("�ا�,?� ��Z زز !�gرا 8F7 از (��) طً، )ز ��Z را در 	d�� ز��) T{سB  ـ�وبQ

 ��vب �"ون   
�ّ)h7 ورداداء و/ L� ء
  � یر! س}T ��ا� ،�A،  را �g! زدو�ره (�
ء �?,ا("(ّ�
  �"ونh7 ١.اداء و   

ب �Qوب (�,ده و   ��vب �� ا("ازه U@� ر�5
 و7
 دارد G	/ نیو ا��/ $ـr 5ـ�  
 �G�5یدارد �� ا("ازه U@� ر�5
 و7
 دارد ، Gا� �� رط وا�ـA د�(�ز ��Z و !�g را �@

)ّ�
  �"ون Bه�ن 	d�� ز�)Gدارد ا� 
ء �?,ا(" و ا�� �G�5 و7h7 اداء و� Aط وا�ـ
ر (�یاس
 �� اG	ی[ روش ر" :Gا�� ًز !�g را 8F7 از (�ز �Zـ� �ـ"ون ط�)  
اداء و (ّ�ـ

ء �?,ا("h7، ء (�,دهh7 را ��Z ز�) "��، Gا� T{س� ًز !�g را هj ��ا�  ط�)
 یـر!
 /ورد� � L� ره   ٢.A دو�

م ا� .٨٩٩ �*(�)� ��B "$ �58 ذF7 ���K� ا ،�5 در��� ) �	Kر��� �ـ� 
؛ اسـ
وت O^� �5 در ز�ن �7ی� اD  ]� وب�Q  س�یدر ا��vب  ی�("ه  L@ ا 

 (� سر�5

                                                           
م+ا ( ا عص+ريراست ن کند ظھيينکه تعياگر نماز اّول را بدون ا، ن صورتيان ذکر است در ايشا .١

ن غروب تا مغ+رب نم+از يسپس در فاصله ب، و به قصد اداء خوانده) الذّمه از جھت نوع نماز  یف
الّذّم+ه   یم+ا ف+( ت اداء و قض+اءي+ز بدون نيا عصر و نينکه ظھراست ين اييبازھم بدون تع  یگريد

ب+ه   یازي+ط اس+ت وناي+ت احتي+در رعا  یک+اف، بخواند) ا قضاءيھم از جھت نوع و ھم از نظر اداء 
  . ستيخواندن سه نماز ن

ت کن+د ي+نک+ه نينم+از اّول راب+دون ا، اگر تا مغرب کمتر از پنج رکعت وق+ت داردشايان ذکر است . ٢
ھم از جھت نوع و ھم از نظر  الذمه به قصد مافی(بدون نيت اداء يا قضاء  ا عصر ويظھر است 

، دي+قض+اء نما) الذم+ه از جھ+ت ن+وع  یماف( عداً را ب  یگريبخواند سپس نماز د) ا قضاء بودنياداء 
 . ستيبه خواندن سه نماز ن  یازياط است و نيت احتيدر رعا  یکاف
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  . U@� ر�5
(�)*� ٩٠٠. K5B ) �	K� �5�
K  
ا��   (A$ 'g �� ا("ازه M,ا("ن Uـ@� ر�5ـ

ز ��vب و !* را ��  �  "ی(�ز و7
 دارد ��)�A  ")ا,?�@yا�� $ـ [�و ه� 
در  rاس
 
$" و ا�� �� ا("ازه >�ر ر�5� �G$دا 
ی��"ار و7 ا�Gـ"ا (�ـز  "یـ�G�5 و7ـ
 دارد �

 را �?,ا("*! .  
(�)*� ٩٠١. K5B  
	� اس
 ا��   (A$ 'g �� ا("ازه M,ا("ن >�ر ر�5ـK� �5

ز ��vب و !* را ��  �  "ی(�ز و7
 دارد ��)�A @yا�� $ـ [��?,ا(" و ه� 
در  rاس
��ز و7
 دارد ��) 
$" و ا�� �� ا("ازه س� ر�5� �G$دا 
ا�G"ا (�ـز !*ـ را  "ی"ار و7

r 7یس}T 	,رًا در M,ا("ه � 
("ه�ر�5� Aـ$ 'g) اداء (ّ�ـ
  (�ـز �vـ�ب را �ـ� ، 
 
 �� ا("ازه دو ر�5�@  A$ 'g)  "یـر�5
 (�ـز و7ـ
 دارد � rی ی�?,ا(" و ا��  

   .ا�G"ا (�ز !* را �?,ا("
�� در  .٩٠٢ �*(�)�) �y� ه�� ��دد [��ه� �ز ��) 
�5 �ـ� ا(ـ"ازه  Bدر d,ر  ،و7

ز  rیM,ا("ن �) 
یر�5 ���G* ز�) 
$" وا�A اس� �G$دا 
را �?,ا(" و >@(�y  و7
ز را M,ا("ه �$" و 8F7 از س}� ،"ن و7
�سر  ��" از 	�ا ،8F7 از ��,غ�)�  ��� 
$"ن و7

ز وا�A دو�ره M,ا("ن��دد �) )�
K "@<ه� Gط�ا�را دو�ـره �AJGK اس
 5ـ� /ن  
 /ورد� �� .  
ن !�ر .٩٠٣ �*(�)K)ه ا ،دارد �5 ا�� �?,اهـ" در اول و7ـ
 (�ـز �?,ا(ـ" �ه� �


ر اس<   /ن را (��j�ّ ورد/ � ��، �� �y)یـاز �� ط�ف $ـ"ن /ن !ـ�ر �$ـ"  ,سی>@ 
M�  ل ده" ��Gز ��ا��) ]GMاز   ،ا("ا�j�ّ  jان ه,  �j�ّ ـ ،در اول و7ـ
  ,ا(ـ"  B$,د �(
 ,سیا�� �� Bو� ،5@" و (�ز �?,ا("� "$F)ـ�رش �ـ� طـ�ف $ـ,د  "ی! یـ�Fd 5@ـ"  ـ 

ز �?,ا(" و mزم ( ،در /�M و7
 ،$,د و >@(�y !�ر او �� ط�ف (*" ,سی���)�
�ـ�  Kـ
م ده" � �5 "@5 �Fd	�G� &,ا(" 5ره �7"رL)ز را ا�) Aا ،وا��� �����ت  FّJGـK�

ز ((���5@ـ" و (�ـز را �ـ /ن  �j�ّ ـ  ,ا(ـ" �Bـا�� و7
 دارد  ،�(@" اذان و ا7�� و 7@,ت 
ت �� � /ورد و در !�رهFّJGK��  ید�> Q�� از �ـ,ارد  ـ�j�ّ، ـ" و  ,سی>@ـ" �ـ� ه�$F)

�G)ا ل ده" �5 !�ر او  �Gا��ط�ف $,د  �� 
اس
 اول و7
 (�ـز �?,ا(ـ"  �ی� ،و7
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�را  ز�ـ,ارد mزم اسـ
 (�ـ B!�رش �� طـ�ف �ـ�دد در ��hـ ،7
و  [�� >@(�y در Bو
  . دو�ره �?,ا("

(�)*� ٩٠٤. K5B �) ز را�) 8pK� �5B ")و (� داB  ")دیـ�"ون   ,ا�ـ�	G[ /ن را �ـ�  
Jd ط,ر�a  "م دهL)یال � دا(" Bرا (� تیو س�,  ت�$�ّ  �Gو ا�B "ـی�5  ده�B  از

یا�@ U زدی !ّ�
و ��  "ی/ �xدر (� ]G	�>)،  وFا�B  �  راO  "یـ5@ـرا �� �ـ��B  Aا�ـ 
دی ���ا "ی� ،$,د G	��] یا�@ M�  
� (�� �ـ/ "�ا�� �� ا� Bو� @"ازد�� ��(�ز را از اول و7

Jd ط,ر�a، "م دهL)ز را ا �ا (�ـز �Kـ���[ ��در اول و7
 �*v,ل (�ز �*,د و در  ،(�
ز او Jd ،"ی�( U�x دا(" j�� �5B /ن را (��)�a و ا�� 
�� اس�K� ا�ن را  / j�� �5

�)B ")دا U�x /ی"، �ی�  �� 
ل � Bاز دو ط�	 �Bیاس�G�5 ا�B "ن 5ـ�  "�ـ�ـ� ا� - ده/
Zو��D "$�� را �}�سـ" 5ـ�  "ی��" از (�ز � Bو (�ز را  �م 5@" و� "ی!�8 (� - او ��K�

Jd ره �?,ا(" و ا��
�mزم ( ،دو�ره M,ا("ن�,ده  �aا�� (�زش �ط8 �,ده دو�K .  
(�)*� ٩٠٥.  �F�ر هj ط�M A,د را از �"ه�ر �3�F�دارد و ط 
ز وس��) 
ا�� و7

�B "@5،  ر,d درB 
��ـ" (�ـز  ،�ـ"ه�ر اول 7ـ�ض Mـ,د را �"هـ" "ی� ،�5 ���[ اس
@yد  [��?,ا(" و ه� Aر وا�اّ Dـق  	ـ,رًا /ن را �ـ� �ـ /ورد "یـ5ـ� � �<�یاس
 ا�� 5

��"GD F� ً̂ ���"@ 
5@ـ" ��ـ" (�ـز �?,ا(ـ" و  ��ـول �KـL" را  �3ا "ی� ،�TL) "LK اس

���g ،اول (�ز �?,ا(" ،>@(�y در ه� دو d,رت �ز او �5B Jdده و�)�a 
  . اس

(�)*� ٩٠٦. ن �K)یا" ��Z زو (�ز !* را ��" از (�ز ��vب  (�ز !�g را ��" از (�
vـ�ب از (�ـز � �xاز (�ز �Zـ� و (�ـز !*ـ را Uـ �8F7?,ا(" و ا�� !�"ًا (�ز !�g را 

ط8 اس
 ،,ا("�?� .  
(�)*� ٩٠٧. U ا���x ��Z ز [�س�,ًا �*v,ل (�ز !gـ� $ـ,د و در �ـ ،از M,ا("ن (�

ه M,د $,دFG$ا ��ّ,G� ز�)، ّ�
  �B@ی ،را �� (�ز ��Z ����دا("(ّ�
  "ی�)   �y)/ �5 "@5
ل M,ا("ه� � "�� �y)/ و j�,v*� را �y)/ ام وB j)ا,M  "$� ��Z ز Bو�ه�� (�F)یا "ی] 

 
ز !�g را �?,ا(" ،سزد و ��" از /(�� (�ز را  �م �5د ��ر ز�نرا �� (ّ��) .  
 [�س�,ًا �*v,ل (�ـز !*ـ $ـ,د و در �ـ ،از M,ا("ن (�ز ��vب 8F7ا��  .٩٠٨ �*(�)

ه �5دهFG$�5 ا "��D� ز�)، رم (�	Gـ�>@�< 
را �ـ� (�ـز (ّ�ـ
  "یـ� ،(�y �� ر5,ع ر�5
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ا�ـ� �ـ� ر5ـ,ع ر�5ـ
  و ��" (�ـز !*ـ را �?,ا(ـ" و��vب ����دا(" و (�ز را  �م 5@" 
�G	رم رزیا(�ز !* را  �م 5@" و  ،>��) ]، Jd�a �B "$ز ��vب را  ،و ��" از /ن ��)
 /ورد� �� .  
دشیـ(�ـز  [�(�ز v*� ��Z,ل (�ز $,د و در �(ّ�
  ا�� �� .٩٠٩ �*(�) ��5ـ�  "یـ


ز ��Z را M,ا("ه اس�)، �)B  ")ا,   
(�ـز را  "یـ���ـ� � ،!�g �ـ� ��دا(ـ"را �� (�ز (ّ�
���*�@" و (�ز !�g را �?,ا(" و در �,رد (�ز ��vب و !*ء (  j��@<�] 
  . اس

را �� (ّ�
  و 5@" �5 (�ز ��Z را (?,ا("ه [��ی(�ز !�g  [�ا�� در � .٩١٠ �*(�)
ز ��Z ����دا("�)،  �y)دشی>@ ���5 (�ز ��Z را M,ا("ه �,ده � "یB  ")ا,   
را (ّ�

 h��B اس
 j��B �5 در d,ر  [یا��GF ا ،(�ز !�g ����دا(" و (�ز را  �م 5@"�� 
ز را �� �از ا��ا�)  
�ّ)) ��Zورده� "$ی ،� 

  �ـ� ،/(�� ا�� /ورده اس !gـ� (ّ�ـ

$" Bو� دو�ره �� � /ورد� 
ط8 اس
 و  ،(�ز او در ه� d,رت ،ا�� /ن ��ء ر�5�
@yیا�� ر5,ع  [�ه�$" rیدو سL"ه از  � 
زش ،ر�5�)، Gا� ��طm،  8زم ط��@�

  . اس

ز !�g $ [�ا�� در � .٩١١ �*(�)�)r  ا("ه,M را ��Z زی�5 "@5 (� �)، (�ـز  "ی�
م 5@"(ّ�
  را ���  �g! ورد/ 5ـj  �ا�ـ� و7ـ
 �ـ� 7ـ"ر Bو� ،و ��"ًا (�ز ��Z را �� �

�g! ز ،اس
 �5 ��" از  �م $"ن (�U �� ز�) 
ر�5ـ
 (�ـز  rی �ا��س" و ��  نیو7
7� 

�mزم ( ،"(�("ه �$ Bهj و7K "@5 ءh7 را ��Z ز�) .  
ز !* $ [��ا�� در  .٩١٢ �*(�)�)r  ا("ه,M ب را�v� ز �ـ� "یـ� ،(ـ� ی�5 "@5 (�

 
�ّ)5ـj  �ا�� و7
 �� 7"ر Bو� ،١د��vب را �� � /ور  (�ز را  �م 5@" و ��" (�ز !*
 ،اس
 �5 ��" از  �م $"ن (�ز�  
ر�5ـ
 (�ـز هـj و7ـ
  rی$,د و �� ��"ار  م و7

7�B "$
�mزم ( ،(�("ه �K "@5 ءh7 ب را�v� ز�) .  
5@ـ"  r$ـ ،�� ر5,ع ر�5
 >�ـرم "ن�(�ز !* ��" از رس [��ا�� در  .٩١٣ �*(�)

ی�5 (�ز ��vب را M,ا("ه  �)، (�ـز  �(�ز را  �ـم 5@ـ" و ��ـ"ًا >@(yـ� و7ـ
 �ـ�ا "ی�
                                                           

ا نم+از عش+اء را ب+ه ي+به نم+از ظھ+ر  تواند نماز عصر را  نمی نمازگزار ن مسأله و مسأله قبليدر ا. ١
  . نماز مغرب برگرداند
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7  . �?,ا(" ��را ( (�ز ��vب ،�$" �v�Bب �
ن (�ز .٩١٤ �*(�)K)ا�� ا� Gا("ه ا�,M �5 را� ً (�ـز [�دو�ـره �?,ا(ـ" و در �ـ طـ

دشی ��ز "ی�)� را �ـ� /ن (ّ�ـ
   ,ا(ـ"  B(� ،از /ن �?,ا(" (?,ا("ه اس
 U�x "یرا �5 �
�7,� ً̂ ز ����دا(" ���)B Gرا ا� �g! زطً ��5 	�د (� �B ")ا,M،  دشیـا�� ��(�ـز  "یـ

  . را �� (�ز ��Z ����دا("(ّ�
   ,ا(" B(� ،اس
 ("ه(?,ا ��Z را
ء �ـ� (�ـز اداء و از (�ـز �KـAJG �ـ� (�ـز (ّ�
  ����دا("ن .٩١٥ �*(�)h7 زاز (�
� Aیوا�� )�
K .  
$ـ" .٩١٦ �*(�)� �G$دا 
ِز اداء وس��) 
 ،(�ـز [�در �ـ  ,ا(ـ"  Bا(Kـن �ـ ،ا�� و7

 �y)دشی>@ ��ء �� ذّ�� دار  "یh7 زء ����دا("را �(ّ�
  ،د�5 (�h7 ز�) � .  

  @=$;رع�ی� : 7(ّ*7; دوم
(�)*� ٩١٧.  �F�5 �)M ن����  ��� ا�	�ّ$B � ��uّ�� ��ّ� �5 درB "$F7�ـ� �KJـ,ب  ،�

�B د,$ ن رو��و "یو �K)ا� @yز �?,ا(" و ه�5رهـ [�/ن (� jـ�� 
 �<ـ�ید  �اسـ
م � "ی�5 � ,ا(ت�� "نی�(@" س� �� L)ا ��F7 �� د�رو� .  
(�)*� ٩١٨.  
 F7�� [�� �در را��3 ���، ��d(� �F�5 �7ار دارد  �ا  ا�� 	�د در 	M از

ه"ه �*� � �5B  ")را �� ط,ر د7  ,ا ��F7 
5ـ� در  Bدهـ" ��ـg?$ 8ـ ص� *ـ? ���2
M ام �7ار دارد و�J�(� �F�5 را �LK� ]Jd" اB  ��"@، ���2
 د��7ا!ت  "ی�  "یرا �@�

�� � ه�>@"�ل (�ز  دراز /ن  �و ا(�Jاف !�"� j5 ی�"ار� )�
K  ـ�د	 �y)@< و اّ�
ه"ه  *? �7��Bار دارد �5 ��
 F7�� �� �GBدر �,�7*�  ��BـK5 8ـ ده"  B(� ص�را �


ز � @"ی�<,  �5 !�	ً  GK"ی� �ا�� ط,ر ،�5 از ��ن �F�5 دور اس�) ��F7 �� روB ")ا,M 
5	 "یرا �@� ��Bا!ت ��
 F7�� �!	 �B@یB 

�mزم ( و اسK Gاسـ ده از ا�ـ�ار و �ـD

  B�یوس�) ��F7 "@)ی� GPS  یو �J �2 �� ��F7 
�� xس�U و��B � را�"�  (yـ� اّ�@<
�J �2 �� ��F7 د,$ i�3ّ� ده و,�)��B ا  >@" در���  
>ـ¢ ا(Jـ�اف  یـ�� س�
 راسـ

ً̂ دارد  �� �� ��F7 �5 ")ا"���B )١٥( اف دارد�J)ا 
 [یـ�ـ ا  ,ا("  B(� �و ،در�� �� راس
��GK� 
ل رو �� ���j  ")ز �?,ادنیا ،در !ـ�ف ه�>@"(�GـK �GـK��j  ـ��F7 را رو �ـ�
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ب /ور("�,دن K� �� .  
(�)*� ٩١٩. K5B را ا Aز وا�دهی�5 (�GK �B ")ا,M، و $�j او رو �� F7��  @��س "ی�

"$������ d,رت او ( ،� F)دیز  "ی Gو ا� "$ط�از F7�� ��J@ف �  �5 
�AJGK /ن اس
U نG*>)ا�او  "$� ��F7 �� رو j؛ ه@yه��] g?$B mزم  ،(*�GK (�ـز �?,ا(ـ" "ی�5 �

ز�) i7,� در 
 @��س ،اسF) jرت او ه,d ���� "$� ��F7 �� او رو j�$ دیز  "یو  ��F7 از
"$  . �@�Jف �
(�)*� ٩٢٠. K5B �) �5B  ")ز �?,ا("  ,ا�) �GK*)،  �در �ل (�ز �� �U�, طـ,ر "ی�

$" و   و�G7"ن او رو ��  ��?,ا�" �5 ��, � ��F7B  ,ـ��U ـ�� 
راسـ
  �5ـ� ���ـ[ اسـ
 ،mزم ط��@�� ا�G ،�?,ا�"F)ی"  ,��U ��� ی>¢ �?,ا�" و ا�� ا] "$F) ]��� دو، �ـ�  "ی�


 �?,ا�"*U ط,ر��5  هU '5� "$� ��F7 �� او رو .  
(�)*� ٩٢١. Gز ا� /ورده $ـ,(" و  "ی� ،و سL"ه 	�ا�,ش $"ه ط�(�� �� ��F7 �� رو

Gا� ��ط��@ AJGK�، ) ,ه س�"Lس�� /ورده  � �� ��F7 �� د  رو,$ .  
(�)*� ٩٢٢. K5B � �5B "اه,M ")ز �?,ا�)،  "ا�U ���ا "ی��) x$,5 ��F7 ی�5دن" 

 ��ـ> یF7 �5 "@5�� 5"ام ط�ف اس
  "ا�U [��ی �  jـی5ـ� در ��ـ��] 
 xی�ـ�ا ،اسـ
j /ن �8d ��دد ��8 $�دت دو !دل �5 $�د *ن �GK@" �� �ـTّ و /(yـ� در ��ـ

$" و �� /ن اسس ��
 F7�� را  *?� 
 . ده" ص�اس

 @yن�اط� [�ه�8d از  @��*@� ^�!Bـ�د  -  ی	ـ� دادن FM 8د��ـ -  �ـ,رد ا!�Gـ
	5B 
ر 	�د ؛ اسGD� ���د��G!,رد ا��ـ�ه در  � FM 8ـ�  [�ـ��5 از اهـ�F7 
��ـ

�B "$�  

 اسLّ�"@<ه� D��"  ن$" و ا�� از  @ن�اط� ی��F)ه[ رایا  (G,ا(ـ" ه

 F7�� را ��]�ّ�� ( "ی� "ی(��� ��B  �J� ن اب�5 از)یـ ،�K� "LKـ��  ��F7هـ

سG�B  2ّ  ،"ی!�8 (� $,د �B "ا�U <�ید  یB!�^ �ه از راه ی ،[����@	 �GD� ا�� از
ی �	5� � �5س" F7B�� را � 7B,ا!" !�� @$، U ��F7 �� ن [ d,رتیا5@" در  "ا���

	5B 
  . اس
(�)*� ٩٢٣. 5KB ـ� دارد�F7 �� ن ،5@ـ" "ا�ـU � ـ�  �ا�ـ� �G,ا(ـ" ��ـن 7ـ,  ،�5 ��

�)B  ")ا,  �e ن�� ���' (ـ� "یM,د !�8 (�M A�ً̂ ا�ـ� ���ـن از �GDـ� dـ یـ �� 
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K� �GD� از �	K� �U ��F7 �� ن�� �)M�	K� 8 وGـ "ا�ول ه� <ـ�ی�G,ا(ـ" از راه د  5B@ـ" و
 ً̂ �� - �) ��F7 -  ,7 ن���  � � Uا [یدر ا ،"5@ "ا��� �)/ �GD� رت,d� ) 
Lّ� او�
K 
8 (�  ,ا(" Bو (��!   . "ی�� ��ف /(�

 ،5,$ـx 5ـ�ده @�ـ�ی�ـ ا یـ ،(ـ"ارد �ا ����5دن F7�� وسـ "ا�U �ا�� ��ا .٩٢٤ �*(�)
(x �� ط�	��B �)B ا("ن ��  ،رود,M زF7�ـ� اسـ
  دهـ" Bط�ف 5ـ� ا��Gـل �ـ rی(�

	5B �B "$� Gط�و ا� AJGK�  و �y)@< �5 
ز وس�
 دارد >�ر (�ز �ـ� اس�) 
7
طـ�ف  ه�>@ـ"�AJGK اسـ
 �ـ�  ط�ا�G د>�ر ط�ف �?,ا(" و >@(�G�5 �y و7
 دار 

  . �5 و7
 دارد (�ز را �?,ا("
ی [��یا��  .٩٢٥ �*(�) <���  j�� ی�5 در��]  
یاس U نF7 �5 "@5�ـ� در  "ا���

  . �� ه� دو ط�ف (�ز �?,ا(" "ی� ،از دو ط�ف اس
 �Bی
(�)*� ٩٢٦. K5B ز �?,ا("�5 �?,اها�ـ� �?,اهـ" دو (�ـز  ،" �� >@" ط�ف (�

� �g! و ��Z ز ،M,ا(ـ"ه $ـ,د �Aـ�ـ�  �  �<�ی��" از د  �Bی "ی�?,ا(" 8�� �5 (�
Gط�ا��5 (�ز اول را �� /ن >@" ط�ف �?,ا("  
��ـ" (�ـز دوم را  ،�AJGK /ن اس

  . $�وع 5@"
(�)*� ٩٢٧. K5B  ")ا,G) �5ی [��ی  j�� در �y)/ی��] U ��F7 �� 
ا�ـ�  ،5@" "ا�اس
Q "ر ���?,اهم  "ی5@" �5 � �از (�ز 5L)ا ��F7 �� اه" س� � ،$,درو,?� ً̂ را  B,ا(�ـ��

 ُFد��، 
�و ا�� ��ن ���[ ( "ی�� ��ن !�8 (� "ی�K، "م دهـ ،�� ه� طـ�ف 5ـ� ا(Lـ
Jd�a 
  . اس

(�)*� ٩٢٨. Gط�ا�(ـ� F�5ـ� و �ـ� �ـم /ن در �ـل  وا�A /ن اسـ
 5ـ� M 8ـMدا
GMر�ا، ) Aز وا��)�ر B?,ا(@" و< Bو ا�3eار ا$ـ�ل (ـ"ارد و در dـ,ر  �در �ل (

م�5 �� � ز �?,ا(" ��) �F�5ت > ه��  " دریm��� از �h	� 7�8 او ��� �F�5B  ")��
ده (�ز �?,ا("یو اGK .  
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  ط��رت از َحَ*ث: 7(ّ*7; �0م
 و  ,e�r از (�زهیه� � 
  ـیـ KQـ8 یوا�A و �m AJGKزم اس�j�ّ )5ـ"ام ه�

Zد ��و�	 �DB "$م $,د) �L)ا، Q ی� ا�درe,  و 
a هـ� 5ـ"ام �[ d,رت (�ز �ط8 اس
(� س� �ه از ط�رت� ),e8 ،وKQ،  �j�ّ (8g	 در  �  . 8F7 ذ�5 $"ه

  ��g %�دن %*ن و �=�س ���ز	Pار: 7(ّ*7; ���رم
س (�ز��ار .٩٢٩ �*(�)F� ��در Q( �"ن و @�Gارد اس,�Bاهـ"  ی,M "ـ8 ��ـg	 5ـ� در

"�/ ( "ی�UO K5 و ا�� "$�B GMل ا�Fـس (LـT (�ـز �?,ا(ـ" یـ� �ـ"ن  ر�در �، 

زش �ط8 اس�) .  

(�)*� ٩٣٠. K5 ا��B ه ,5 
�ّ! ��B ا��	�5دن در ��� !�$ ���K�B �)B �GـK)دا 
ط8 اس
 و  ی(�ز � �"ن � TL) سF�ی �)B �GK)دا @� ً̂ ��B  ز(TL اس
 و � /ن (�ـ

ط�ا�M، G,ا("ه 5 
ز را دو�ـره �?,ا(ـ" و ا�ـ� و7ـ
 ��$ـh7 �Gـء وا�A /ن اس�) �
ه ���اّ� ا�� در 	�ا� "ی(� ,5 ���K�B  ن"� ز M,ا("ه mزم ی(��ده و ��) TL) سF� 

ز را دو�ره �?,ا(" �(�) 
Kی�) h7   . "ی
(�)*� ٩٣١. K5 ا��B یـدارد �5 �ـ"ن  [��ی ) TـL) xسـF��
و ��ـ" از (�ـز  Kـ

زش TL) "��D�، Jd �,ده�)�a اس
 .  
(�)*� ٩٣٢. K5B U �5 درO  ی�,دن �"نس M,د $ F�r �J  و ,LGK� �2ـدارد 


��� او mزم (K � Bو�) ,LGK� �y)��و > "ی>@� F) ز �?,ا(" و ��ـ" از  @"�در /نو (�
سTL) x �,ده ی(�ز ���D" �5 �"ن F�، Jd ز او�)�a �ا�� �LGK, (�ـ�ده  Bاس
 و

"$سL) xیو��" از (�ز ���D" �"ن  ،�F� را  زش(�ـ "یـ� ،mزم ط�ـ�@ـ�� ا�T G �ـ,ده
�G$�� 
ء (� ،دو�ره �?,ا(" و >@(�y و7h7ی" .  

نی$ 
ی [��یاس
 �5 	�د  �در �,رد ��j [یا ذ�5 اس  j�� در �y)/ی��]  
اس

سL) ��  �F7B  ی�"ن  ,M سF�$" و ��(� در d,رت $r در  x �3ی� �G$ن  ��("ا"�

س یF�B � TL) ً̂ F7 �5  . "ی(� ��/ن را  �3 "ی,ده �
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(�)*� ٩٣٣. K5B 
 �G,ّ�ـ�(�ـز  [�ا�� در �ـ ،�5 در وس�
 و7
 �*v,ل (�ز اس
سTL) x $"ه دو d,رت دارد ی$,د �5 �"ن F� :  

'�ل ده" �5 ��" از $�وع در (�ز ( ی�"ا(" . ا�Gا�
از  G�K7B ه�>@" ،TL $"ه اس
ز را 8F7 از �)��ّ, ، � "$س
 M,ا("ه �L)، ب 5* [یدر ا/ �y)�"ن  "ن�d,رت >@

س  یF�س  یF�ز را �� هd �) j,رت ،!�	ً  ،/وردن /ن �ون�� ی!,ض �5دن �)B "ز(ـ، 
ی�"ن  ،(�ز [�در � �سF  "*�� یرا /ب س را !,ض (�F� �<ـ�ید  ��ـا�ـ� > یـ "یـ

ی!,رت او  
("ه ١/(�y در ��j !,رت اس$,U س را � ،راF�(yـ�  B/ورد و� �ون�@<
5ره d,رت (�ز را �� هjیr از ایه� �$" �5  �رط,  ] Bیـ ،ز(ـ" �ـا�ـ� �Fـس را  

(" B/ورد ��ه@� � �ون���، Gا� ��ز را دو�ره �ـ �ـ"ن و �Fـس Uـ "ی� ،mزم ط��@�)O 
  . �?,ا("

�"ا(" . بL) �5� 
(�ـز را  ،mزم ط�ـ�@ـ�� ا�G ،��,ط �� 8F7 از $�وع در (�ز اسـ
س
 دو�ره � �"نU سF�  . �?,ا(" Oو 

(�)*� ٩٣٤. K5B >@  �5 درB 
ز � [�ا�� در � ،و7
 �*v,ل (�ز اس�)��ّ,G  د,$
ز را �� هـj (�ـ ،�"ن "ن��5 /ب B *5در d,ر  ،�5 �"ن او (TL $"ه�)B "ـ"ن را  ،ز(ـ�

� jز را �� ه�ـ ه�ـن �ـل (�ـز را  �ـم 5@ـ" و (�ـز او  "ی� ز(" B/ب ��*" و ا�� (�
Jd�a 
  . اس

�� 	�7 [ی� اس
 در اذ5 نی$�K�B  ")د �"ا�	ی("ارد �5   TـU ل دهـ" 5ـ�از ا��Gـ
س
 �"ن ���ـ,ط �ـ� F7ـ8 از $ـ�وع در  ی $�وع در (�ز �"(TL) x $"هL) �5 ")ا"�


ز اس�) .  
(�)*� ٩٣٥. K5B >@  �5 درB 
ز  [�ا�� در � ،و7
 �*v,ل (�ز اس�)��ّ,G�  د,$

سTL) x $"هF�/وردن  �ون�ـ� یـ ،ض 5ـ�دن!ـ,  یـ ،"ن�5ـ� /ب 5*ـ Bدر d,ر  ،�5 
سF�، �) jز را �� ه�)B ")و � زB ")س را �  ,اF�یـ�Fـس را /ب ��*ـ"  "یـ� ،/ورد �ون� 

س را � او!,رت  �<�ید  ��ا�� > ی ،!,ض 5@"F�("ه $,U م  �ون�ـرا/ورد و (�ـز را  �ـ
                                                           

 ھا را بپوشانند و در مسأله ھا ھنگام نماز آن قسمت زن باشد میاست که Iزم  يیھا قسمت، منظور. ١
  . ذکر شده است ٩٦٨
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یـ�*ـ" /ب �  ,ا(ـ"  B!,رت او را (},$("ه و �Fـس را هـj (�ـ �<�ید  ��5@" اّ� ا�� > 
ز را  �م 5@" "ی� ،!,ض 5@"�) TL) سF� ه�ن � .�Kـ���  [یـذ�5 اسـ
 در ا نی$

7�	B  ")د �"ا�	ی("ارد �5 ل ده" TU �5 از $�وع در  �Gزا�سـx (�ـF�(LـT $ـ"ه  
 
یاس  
سL) �5 ")س�"اF� 
  . ���,ط �� 8F7 از $�وع در (�ز اس

سTL) x اس یا�� 	�ا�,ش 5@" �5 �"ن  .٩٣٦ �*(�)F���" از  ی(�ز  [�
 و در �
دشی/ن  ��(�y 	�ا�,$ ،"ی@<B او از رو�ل و �  Bاه�@G!اBده ی,�، Gا� �� ،mزم ط�ـ�@ـ

ز را دو�ره �?,ا(" و ا�� و7
 ��$�G "ی��)، ء (�h7ا�,$ـ "ی�	ا��   �او از رو Bو اّ�
ا! Bاه�ل و �@GBز  یدشیـ(F,ده اس
 و ��ـ" از (�ـ ��(�ـز را دو�ـره  Kـ
�mزم ( ،"یـ
�دشی(�ز  [��ا�� در  �B?,ا(" و ��(@" وG7 "ی� x���B 
س
 اّط^ع  اسL) �5 از

 �G$ز�و در �("ا�) ] B� "��	  8ی�"نpسTL) x $"ه اسـ
 5ـ� در �KـF�  )٩٣٣   ـ
  . �5 $"ذ ) ٩٣٥

 رط,�
 �� /ن  یرا 	�ا�,ش 5@" و �"ن  ��Bا�� (TL �,دن $ .٩٣٧ �*(�)� xسF�
 �ّ,G� �5 �"ن ��س" و "$F) ی�سTL) x $"ه اسـ
 و در ه�ـ F�و  �Bـل 	�ا�,$ـ [�

دشی(�ز �?,ا(" و ��" از (�ز  ،!"م  ,ّ�� ��یـ(LـT �ـ,ده و �ـ"ن  ء5Bـ� /ن $ـ "یـ 
سx هTL) j $"هF�زش ،ا("  �) Jd�a ا
 رط,�
 �� > Bو� س� x)"� ا����5ـ�  �

 یـ KQـ8 5@ـ" ،د را /ب ��*"M �5,  [ی(TL �,دن /ن را 	�ا�,ش �5ده ��س" و �"ون ا
>� ,eز �?,ا(" �د�و$" �5  �ط,ر @��یو (�زش �ط8 اس
 �<� ا  وe,ی 8KQ ،و (��

���"ن ( ، و�� ,e	G[ی �� 8KQ (�,دن UO د ��ـ8 ا ،$,د و /ب,*) TL)در /ب  @�ـ�ی
ر ی�5 ��8 5@"  KQی ,eد��< و� .  

س (TL را /ب ��*" و  .٩٣٨ �*(�)F� [��یا�� U �5 "@5O ن $"ه ا/ سـ
 و �ـ
U "��D� زز �?,ا(" و ��" از (��)O ه"*)، Jd زش�)�a 
  . اس

(�)*� ٩٣٩. ),M ا��B  یدر �"ن F� ـ,دM سF� �هـ  5@ـ" 5ـ� از Mـ,ن [��ـیو  @ـ"�
) TL)�
K  ً̂ (�y ��" از (�ز ���D" از M,ن ،M �5 "@5,ن U*� اس
 [��ی��@<   یBهـ

 /ن (�ز M,ا(" $,د �B,ده �5 (��، Jd زش�)�a 
  . اس
س اوس
 M,ن (KLـ ی�5 در �"ن  M "@5B,( [��یا��  .٩٤٠ �*(�)F�B  5ـ� 
اسـ
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Jd ن/ ز ��)�a  ً̂ �� 
(yـ� ��ـ" از (�ـز  ،M "@5,ن زMـj و د�ـ8 اسـ
 [��یاس@<
),M "��D�B 
زش Jd ،�,ده �5 (�ز � /ن �ط8 اس�)�a �B "$� .  

ا�� دو  .٩٤١ �*(�)�K7 ـ& �ـ� ا(ـ"ازه /ب 5*ـ�	ـ" و $� TـL) د�	ن�از �"ن " 

$" ا �Bی� �G$ب دا/ /ب ��*" �<� /(�ـ�  M,اه" Bاس
 ه� 5"ام را �5 � �?ّ��ز /(�
 
سL)ی�B ���G* یط�ـdـ,رت �@ـ�� ا�G [یـ��Gّ"د ا��@,ان �$ـ" 5ـ� در ا ی " �ی$"  
� Aدر  و /ن را /ب ��*" "یوا� jـ,رد����ـ&  �	ـ�د 	یـ5ـ� r  و دو �Gس دا$ـ�Fـ


�K7 ) "$� TL) سF�  : �� !@,ان ��ل .اس
[ ط,ر �ه� ��از 
'�س
 . اL) یا��r 
�K7  ادرار�"ن  "$5ـ� در  B�ـ�	�د �?,اه" � /ب 7� �5 ا���

GMر�ا سـ
  "یدو �ر /ن را �*,  "یدارد /ن را /ب ��*" �L) و
 ،�ـ"ن <ـ�ید  K7ـ�
 �5 "$�@ـ��  "یـ	ـ�د � dـ,رت [یدر ا ،اس
 B/ن 5	 "ن��� �F /ب r *5یM,ن �

Gط�ا�  Aوا�G�K7B 5 ده �� را,�  . "ی(� ��اس
  �3 ادرار� /
س
  rیا�� 	�د  @� . بL) و "$� �G$س داF� ,ان�ـMـ,ن � ،/ن �FـسK7ـ�
  rی

س
 �^ل �L) و "$� "@D8 �,س�� 
$,
�K7  س/ن  <ـ�یدMـ,ن در(ـ"�ن  ،�Fـ
"$
M,ن  ،��K7 دوم دارا�س  F�ز��اردو !@,ان اس
 �5 در �)  
 �Bی��@,ع اس

س
 دوم از اL)� اء�ط�ـ�@�� ا�G "ی	�د � d,رت [یدر ا ،��ام �,$
 �,دن ,ان�� 
 Aوا�G�K7B �3  
  . "ی(� ��را �5 /�,ده �� M,ن در("�ن اس
(�)*� ٩٤٢. K5B  &�	 �5یr س داردF�سx ه� دو (LـT $ـ,د و  ،F�ا�� �"ن و 

$" �Bی "ن��� ا("ازه /ب 5*� �G$ب دا/ اس
 �5 �ـ"ن را /ب  [یmزم ا ط�ا�G ،از /(�
ز �?,ا(" و �@�� ا�G "ه�5*�) TL) سF� ط�و � Aوا� �ی� )�
K  س را /ب5ـ� �Fـ
ز �?,ا(" و� "ه�5*�) TL) ن"� س � Bدر d,ر  Bو �F� 
سL) �5��Gیـ *ـ " �ی$ـ" 

"$� - 
سL) �5 س ��8 /نF�ر��5 در اB GM��	�د �?,اه" � /ب 7�ا��  �$" و ادرار  
س
 �"ن "یر /ن را �*, دو � "یدارد /ن را /ب ��*" �L) �5  ،و "$�� Fـ�  rیـM,ن �

سـ
�ـهQ j �<�ی /ن �5 !@,ان د ی - اس
 B/ن 5	 "ن�/ب 5*L) س  ،� از5ـ� در �Fـ
ز��ار�) 
$" ،��@,ع اس� �G$8 ،دا�� L) �5 س/ن�Fـ 
از در(ـ"�ن  �BـیMـ,ن  ،سـ

$  . /ب ��*" M,اه" Bاس
 ه� 5"ام را � �?ّ�� 	�ده  [ d,رتیدر ا ،"�
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(�)*� ٩٤٣. K5B Q �5��  س دF� TL) سF��Fـس (LـT  "یـ� ،(ـ"ارد �<�یاز  �ـ
Jd زشز �?,ا(" و (��)�a 
  . اس

(�)*� ٩٤٤. K5B س داردF�از /(� (TL اس
 و ("ا("  �Bیا�� �"ا("  ،�5 	�& دو 
ً̂ ا�ـ�  "ی>@(�y و7
 دارد � ،از /(� اس
 rی5"ام   هـ� دو �Fـس (�ـز �?,ا(ـ" �ـ��

�B "اه,M �g! و ��Z ز�) (�ـز !gـ�  rیـ(�ـز �Zـ� و  rی ،� ه� 5"ام "ی�?,ا(" �
�سـ
 و ا��ـل /ن �ـ� د 5ـ"ام  ��ا�� و7
  @P اس
 و ه �B?,ا(" وL) ـ�u) ـ�یاز>� 

� ��� "$� �G$ا")، 	 ه� 5"ام (�ز �?,ا(" 5�B  
سL) ل�Gا� �y)@<  �Bیاس
 اّ�
�� "$� �G*ی سxG �ه  از /ن �BیL) دن,� TL) ض�	 ���G* ی�"$  /ن �5 ی" � �$" ی

$"�هQ j �<�ی!@,ان د � �G$دا 
س (�ز��ار ��@,ع اسF�س
 �5 در L) از �، " در یـ�
س د F�ز �?,ا("ی�) �> .  

  %�g *R%*ن و �=�س ���ز	Pار �� q ;<��Bزم � ��7ارد

یا�� �"ن  ،در d �@U,رت .٩٤٥ �*(�) "$� TL) ار�س (�ز�F�، Jـd ز او �a(�ـ

8p ��" ذ�5�5 $�ح �,ارد / اسK� ن در B� د,$ :  

١ .Iن >��� از دره�D  

س (�ز��ار �� ��"ار �G�5 از درهM �� j,ن /�ـ,ده �$ـ" یا�� �"ن  .٩٤٦ �*(�)F�، 
ز �?,ا("� یز  &ی� $�ا  ,ا(" B	�د ��) : 

'�ط��@�� ا�G. ا Aا("ازه �@" س� ا ،وا� �� jدره 
*>)
K$َ � �) ب $,دK���G* .  
�ص �$". بM، ا��$" و�ا� [ی�@� jاز دره �G�5 ن,M �B  �< �O ی/ب و  یـزردا�ـ�  

"$(@" /ن �?�,ط $"ه ��، Jd ن/ ز ��)�a )�
K .  
$ـ" M 8���sـ,ن �ـ ��@,ع �ه  از M,ن. جF) )ـe, � 8 ��ـ" ذ5ـ�pa �3�ـA در �Kـ

�B د,$. (  
(� 	,ق را دارا � س� &یذ�5 اس
 M,ن �G�5 از درهj �5 $�ا نی$�B  "$�،  �y)@<

ز هj ��� ،/ن ��ط�ف $,د [�!�x 7�B و 
ز � /ن Jd اس�)�a �B "$� .@yه��] 
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7�8  ,ّ�� اس
یا �G�) ] jاز دره �G�5 ن,M �5، و 
�,دن (�ز � /ن  TL) Jd�a اس
@�� ��� UO ) دن /ن,��
K .  

س یا�� �"ن  .٩٤٧ �*(�)F�، ),MB �$" وF)B و  � "ن��� واس�3 رس 
 رط,���  ��
ی�"ن  ،M,ن F�  �  دس
 @��یس (TL $,د ��8 ا� �G?�س M *Mr,ن �  Uا�ـ"  "یـ(�

$" ���"ار ه�>@" -� jاز دره �G�5 ه"$ TL) �5 - �)B ا(" $,د,M ز /ن (�� .  
یا�� M,ن �"ن  .٩٤٨ �*(�) G�,و رط "$� jاز دره �G�5 سF�B  ن ��س" 5ـ� �ـ�/ ��

),M ie,� اط�افB ی$"ه س�ا
 ز � /ن �ط8 اس
 ( ،"ی5@" و /ن اط�اف را /�,ده (��
$" و� ،"ه��5 �� /ن رس MB,ن و رط,�G ه�>@"F) jا("ازه دره ��B  ـ& �ـ��	 
ا�� رط,�

ز M,ا("ن � /ن ا$�ل ("ارد ،M,ن ��س" و اط�اف را /�,ده (�@"�) .  
(�)*� ٩٤٩. ),M ا��B  ی�5 در �"ن 
س اسـF�،  
سـL) ـ" و$� jـ� از درهـG�5

ً̂  �<�ید  ط وا�ـA در �ـ�@ـ�� ا�G�B Gـ - �دی/ن ��  �ور  ادرار�37ه  rی�� /ن ��س" ��

 dB,ر �K7 �� �5  �O �"ن هUروی س هj (�س" و  @�F�  ?�G $"ه �$"یM,ن ر  �

- Jd ن/ ز M,ا("ن ��)�) a�
K .  
س�s و �@�� ا�M�G,ن � .٩٥٠ �*(�)D) ن,M Aط وا�eـ� ،JGـ,ن � ،اسMان �ـ,
��و  �ـ�ام �,$ـ
,ان �ـMـ,ن � ،M,ن ��دار (M 8�� ]، TL,ن سP و TL)�O,M ا

Q �	ن 5K)ن ا,M��G5 �B،  ـ"یه� 7"ر �5 در �"ن$س (�ز��ار �F� G�5ـ� از  Gّ�Bـ - 
ز � /ن �ط8 اس
 - r درهjی�) �ِن Q ��8 <�ید  �ه  M,ن BوK)ن �"ن ا,Mـ�� �	 ،5ـ

 "$ ه�>@ـ"�^ل �,$
  ,ان�M,ن � ی�$"  �<�ی��Gّ�2 �� د  ی>� �ّ�G�M �� 2,ِد او �
در >@" �� "$س �F�$ـ" ،هـj �5ـ� رو Bدر dـ,ر  ،�"ن و � jـ� از درهـG�5،  ز(�ـ

  . M,ا("ن � /ن ا$�ل ("ارد
س اوس
 �G�5 از درهj اسـ
 و�ـ ی�5 در �"ن  MB,( دا(" Bا�� � .٩٥١ �*(�)F�B 
ل ��Gا�B "ن ده,M �5 از  اسـ
 �ـ /ن Mـ,ن  �ی�ـ ،(*"ه اس
 "ه��$" �5 �?* یBه

ز �?,ا("�) .  
(�)*� ٩٥٢. ),M ا��B �س �5 در Fی 
$ـ" و 	ـ�د از ا ،�"ن اس� jاز دره �G�5یـ] 

 Jd یBه  از M,ن ،�,e,ع �5 /ن M,ن�)/ �5 (�ز � 
$" �a )�Bاس�، �B  ّط^عا  "$�
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 Jd یBه  و (�ز �?,ا(" و ��" ���,م $,د �5 از M,ن�)/ 
�( ��a,ده �5 (�ز �K،  زمm

 دو�ره (�ز �?,ا("�(K @yـ [�و ه��G!ا�� ا 
$ـ" 5ـ� Mـ,ن G�5ـ� از اس� �Gد دا$ـ

 j,م $,د �5 �� ��ـ"ار درهـ�ز �?,ا(" و ��" ��یـدرهj اس
 و (� ���Gیـدر ا ،�ـ,ده *ـ] 

�mزم ( دو�ره M,ا("ن (�ز ��d,رت (K .  
(�ـز �ـ /ن  Lـ��در (G ا�� ("ا(" ��"ار M,ن G�5ـ� از درهـj اسـ
 5ـ� .٩٥٣ �*(�)

Jd�a  
یاس  jی�� ا("ازه دره ���G* G) �5 در 
 ،Kـ
�( �a(�ـز �ـ /ن dـL، Jـ��اس
�B ")ا  ,ا ز �?,ا(" �<� /(��  ،M,ن [ی��) ً̂ F7  jی�� ا("ازه دره ���G* "$  . �,ده �

(�)*� ٩٥٤. ),MB � سF� �� �5B �Gدی��  /س�
 /ن ��س" *U �� ی ،وr  بM,ن �Kـ
�B $,د 	و ه� ط�B � ن,M 
�K� �5��G* "$� س�F (�,د و� /ن را" ی�J�B  
*U ا��

),M ن �"ا/B د,$، ب (�,د "ی�K� ـ,(یو در ا ه� 5"ام را �"اM رت ا��,d ]B  5ـ�

 و رو*U در� 
س اسF�$" �رو ،� jاز دره �G�5 jه، Jـd ن/ a و ا�ـ� �ـ� �(�ز �

 jی��"ار دره� �"$� �G*، 
ز � /ن �ط8 اس�) .  
س �رو ،ا�� M,ن .٩٥٥ �*(�)F�B  �� دارد �Gدی�5 /س��ـ�  یـو �ـ� /سـ�G /ن ��سـ" و  

 �� �Gدی/س�س ( �و رو F��� ),MB ی ،$,دس د  F�س �� F�هـ� 5ـ"ام را  "ی� ،��س" <�یاز 
ب (�K� ا�� رو ،"ی�"ا TU� "$� jاز دره �G�5 jه، Jـd زو �ـ� (ـ� �ـ,ده  �a(�ـ


$@" �� ط,ر ���B  8gGّ� �5<� در d,ر ؛ �ط8 اس� jه�د !�ف  �M,ن  rی�5 در (
ب $,دK�، 	ن در ط�,M ا�� TUB �5 �K�� xG��G* "$� jاز دره �G�5 
ز  ،اس�)

Jd ن/ ��a 
یو ا�� �� ��"ار درهj  اس ���G* "$ز � /ن �ط8  ،��)�B "$� .  

٢ .A7و د IDن ز�D  

س (�ز��ار یا�� در �"ن  .٩٥٦ �*(�)F�،  
یM,ن زjM و ��ا� "$ وG7 ،د�8 � B 
 jMی�5 ز  
/ن  ه�>@ـ"�?,ا(ـ" (�ـز  �یـز  &ی� $�ا  ,ا("  �B د�M 8,ب (*"ه ی��ا�

$" *M ���G,ن� jاز دره : 

'�$" و !�	ً از زjM. ا� �G$ار دا��Gت و اسFS 8  ,ّ�� �,ده و�7 
 �هـ  زjM و ��ا�
p��B ) بK� ���  . "ی
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�i زjM  - د�8 و اط�اف /ن یM,ن از زjM . ب  بد�8  ی�5 !�	ًK� �� B� /ـ�  - "ی�

یس�ا <�ید   �� "$  . (��ده �

M��B ��  ���ی�"ن  �� �3 �5 ا("  $�ط را هj ذ�5 �5ده [یا �!�j� Bاز 	�� رe,ان ا 
س /�,ده �� M,ن �� �,(�F��5 �$" �ا  !,ض �5دن  G?ف سـ�! �u) درB  ده	ـ,ق ا��ـ

"$� �G$دا، �ـ
 ( ،$�ط [یا اّ�S�
�3ـ�2 �ـ  ه�>@ـ" �$ـ"  mBزم (�ـ ،/ن 
یـو ر! Kـ
Gط�ا�
�mزم ( ���AJGK اس
 و ( K @<�),M ]B،  �<�ص �$" ���� ا�ـ� �ـMO یـ 

یا("  /ن ��ا$�G ��5 رو Bدوا و ��ه� ی!�ق  یزردا��  ),D! "ّe اد,�B  ـ,ط�5@@"ه �?
ز هj � ،$"ه�B  ا("  ,ان,M ز /ن (�� .  

و $KـG[ /ن  $ـ,د MBـ,ب �ـ �5ـ� �ـ� زود Bو زB �M"�یا�� M,ن ��  .٩٥٧ �*(�)

�p �ه  ��ا�
( /سن اس�B(،  یدر �"ن � jـ" و �ـ� ا(ـ"ازه درهـ$س (�ز��ار �Fیـ 

���G* "$�، 
ز او �ط8 اس�) .  
(�)*� ٩٥٨. dـ�� دارد یاز �"ن  یBا�� �	 jـMز س �5 �F�یـ�ـ� Mـ,ن  ،  
 رط,�ـِ

jMد ،ز,$ TL)، �ی� )�
K ")ز �?,اً̂  [ی�@��ا. � /ن (� $,د و  B/ر(� 	�د M,( ا�� ��
 jس" و �� ا("ازه دره�� 
یM,ن �� 5' دس ��*�G "$� Jـd ن/ ز ��)�a )�
 Bو�ـ Kـ

یاز �"ن  �ا�� ��"ار �سF  ن,M �� 
 ،رط,�
 زTL) jM $ـ,د ی�5 اط�اف زjM اس
�)ز M,ا("ن � /ن ��)B  jMی("ارد و ا�� ز /ن را K7Bـ�Gد�ـ8 در  

ً
m,5ـ� ���ـ 
 اسـ

B� ")"@� از س�ا i)� 
��GK[ /ن mزم ( ،/ن $,د اط�افM,ن ��  
ی K "@<ه� 3� �2 �ـ
Gط�ا� 
  . �AJGK اس

ی ��ا�� از �,اس .٩٥٩ �*(�) �MزB  �58Mن و � دایو �(@" ا B@�ده�@ 
 MBـ,( ،اس
س ��س" ی�� �"ن F��� &ی�  2�ّJ $�ا ،�K� )٩٥٦( ��5,ر در، �B  "ز �?,ا("   ,ا( /ن (��


�( Bو 	�7K ون�� ���5 دا(� �,اس�  "$ی� "$  . ا("رون �
بو د�8 ه�(@" M,ن زM  jM,ن د�غ .٩٦٠ �*(�)K� �� B�) /ه  "ه�و �?* "ی"*)

��ص �$" وM و jاز دره �G�5 ��)/ �>�B � 8Mا�� دا�@B  jMیزو�,د دارد B  �5د�� 
رج �M ن از /ن,MB  ن $�ا [یو ا $,د,Mو د�ـ8 را دارا &ی jـMـ,ن زM "ـ$ "ه��?*ـ ،�

ز$"ه و M,ا("ن (� Jd ن/ ��a 
  . اس
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(�)*� ٩٦١. K5B 
�Fـس Mـ,د Mـ,( یـا�� در �ـ"ن  ،x)"� �5 زjM اسB  5ـ� �ـ�
 jیا("ازه دره ���G* F� 
ط�ـا�G ،<ـ�یMـ,ن د  یـو ("ا(" از زjM اسـ
  @"�از درهj اس 

�5 � /ن (�ز (?,ا(" 
  . وا�A /ن اس
$@" 5ـ�  rی(�د  �ط,ر ا�� >@" زjM در �"ن �$" و .٩٦٢ �*(�)� jیـهr  jـMز

ب $,دK�، G7و  B ب (*"ه,M ل ( ه��ا��  B"ارد و�ا(" (�ز M,ا("ن � M,ن /(� ا$�
ب $,د rیاز هj دور �$@" �5 ه� 5"ام  ��� 7"رK� jMب $ـ" ،ز,M �5 ه� 5"ام، 
س را ا ،(�ز ���ا "ی	�د �F�$" و  ز�"ن و � jاز دره �G�5 ��)/ �>� "*�� ن /ن /ب,M


�/ن mزم ( "ن�دارا �$" �5 /ب 5* ��M,ن �G�5 از درهj را ( &ی$�اK .  

  ر���ز	Pا v>��ه��  �=�س. ٣
س .٩٦٣ �*(�)F�5ـ^ه 5ـ�  ،�ـ,راب ،[�(�ـز��ار ��ـ8 !ـ�5r y7,>ـ �هـ  ا�� 

�)B د,$ )$,U رت را,! �)/ ��"، "$� TL)، Jd ز�)�
5ـ� از �ـ�دار  �<ـ� /ن؛ a اس
 TL)ی� ���[ dـ,رت یـ O,M درس
 $"ه �$" 5ـ� در ای[ �(@" سP �,ان (TL ا
�� ا�@�G�Aط وا� 
	�د �ـ ا(<*ـL) �GـT 5ـ� �ـ� [ ا�� ی�@�� ا ١.(�ز در /ن �ط8 اس

ز �?,ا(" �,ر /mت ط^ی زن � ز یدس
 (�,ده �) TL)،  ز  . a اس
�Jd ش(�

  ) �ِ� ه��اهیء د�� Rی�=�س ( 7ح��ل �4_. ٤
ل ءBا�� $ .٩٦٤ �*(�)�Gدس "@)� TL)، ,7(LـT ه�ـ�اه  "�ـ5�  ،�Dـ[ ه�ـ�اه ،>

"$س (TL �5 /ن را (},$ ،[�ه�y@. ا$�ل ("ارد ،(�ز��ار �F�ه��اه او �$"  "ه�ا�� 
ز (� �� ��eر�)B ")س 7�� [یا ه�>@" رسF��
("ن !,ر  $,U�] "$� �G$ـ( و را دا�� 

$ ]G$ه��اه داBء TL) )TL) ل,�J� (ا�روح دار �ـ�دار (LـT  �در (�ز �5 از ا�ـ
ی$"ه  �� � . ��ام �,$
 س�GM $"ه ا$ـ�ل (ـ"ارد ,ا(ت�� �یاز ا��اء در("�ن و س

 ,ا(ت�� �یا��اء در("�ن و س دا��GّF در �,ر F) 
یـاز /ن �� �ـ"ن  ���> "ی��ام �,$ 
س (�ز��ارF� - ��7 �5�
 در �Kـ��� /ن gD �8ـ 5ـ��$ـ"  - را دارد [�U,$ـ("ن !ـ,ر  

                                                           
ک+ه پ+اک  نم+ازگزارا لب+اس ي+ت کنن+ده ب+ه ب+دن يس+را ید در نظر داشت که نجاست آن با تريالبته با .١

  . ت نکنديسرا، بودن آن Iزم است
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  . M,اه" /�") ٩٩٥(

   �ح��� ا:�6ار و ����ر. ٥
�Fـس (LـT در �ـل اeـ�3ار ا$ـ�ل (ـ"ارد یـ(�ز M,ا("ن � �ـ"ن  .٩٦٥ �*(�) .


 ��  �3ا� [ی�@��اFK) د�	ی�"ن  ��� س  F�ی � �� �Fـس UـO، $ـ" یB ,ا(ـ� �Gا$ـ")، 
5ر �� او س?G [ی��
 �5 ا [یاز ا ه�>@"B ده Kـ
�دارد 5ـ� 7�ـJ  8ّ�ـ8 ( 	ـ,ق ا��ـ

$ـ" ه�>@ـ"�?,ا(ـ"  �ـز� ه�ن �ل (  ,ا("  �B ،)��ج(� 
ا�GّFـ� (�ـز  در وسـ�
 و7ـ
ل [یا M,ا("ن در� Q در 
�*ـ�وط �ـ� /ن اسـ
 5ـ� 	ـ�د  ،��ـ�ـ,رد  � ��در وس�
 و7

ن�اط�@  �G$ا")�G)ا   "$ز ���) 
سـx را  �3 یـ�ـ"ن   ,ا(ـ"  �Bـ ،و7F�یـ(�ـ,ده  ��ـ 
�B  ")ا,  U سF�O ا���ز  � �)��   . Fd� "@5 "یو �� (� � "ی(�

 س  �ا�� 	�د در �,اردن ذ�5 اس
 ی$F� � 
ز اسL� ز  ی�5 $�!ً�) TL) ن"�
M")8 از س}� ،,اF7 ز �?,ا(" س}T !�رش  �) 
 ،$"ن و7
 ��ط�ف $ـ,د �در اول و7


�mزم (K ز  . را M �5,ا("ه دو�ره �?,ا(" �(�

I4]� ;7*ّ)7 : ارع�ی��Rار` یP	س ���ز�=�  
س  .٩٦٦ �*(�)F�
 $�ط دارد U �5@� $�ط /ن �*O�G �ـ (�ز��ارDـ�دان و  [�ه�

$" ���Bدان  �?g,صز(ن اس
 و دو $�ط /ن �.  

'�س . ١: & �*O�Gی$�ا. اF�ی x$,U، ") UOـ. ٢. �"ن را �� ��"ار وا�A در (�ز �},$ـ
"$� .٣ .Gا� ��ط��@ Aوا�، "$ح �F� .ا. ٤�$" �از ا�F) در(ـ"ه ,ان�ـاز �. ٥. ��دار، 

Gا� ��ط����� �@ Aوا�، ����ام �,$
 ( ,ا(ت�� �یاز س "$F) .  
dی$�ا. بgGMا &B :ز . ١$ـ" ،��ار �ـ�د اسـ
ا�� (�F) فا�ـ� . ٢. �Fـس او ط^�ـ


س او ا��  ،(�ز��ار ��د اسF�$" *jیF) ص�M .  
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�=�س ���ز	Pار `ی�Rا g��/7  

  %*ن را %; 7(*ار واVL در ���ز %~��R��، *��R �ی�=�س : �Rط اول

(�)*� ٩٦٧. Mـ,د را �},$ـ("  [�!,ر  @"�(F او را  K5B ه�>@" ،در �ل (�ز "ی��د �
 
("و ���G /ن اس$,{� jزا(, را ه   . �5 از (ف  

(�)*� ٩٦٨. ز "یزن ��) i7,� در،  ّG� م �"ن� B 
 ،س!" دسU قسـ� و  ،��دن ،س
 ,��  ")ز �?,ا(" B K5 �5در ��ن M�,  ه�>@"M,د را �},$�)B ـ,ر (ـ"اردhـ�١� Bو

("ن س� $,U
�K7 ز وا
��A (در �ل (�K : 

 /ن را ( ��5 روس� �d,رت �� ��"ار .ا��
ً
m,����B ")$,U )ا را  �روسـ� @�ـ�ی�ـ

نی�� �� F 
ن س�   �� از ه  دس
 .ب) زده اسG*>)ج ا. هU از �� U �� Uی�] .  
 "یـ� ،5@" 5ـ� ��ـ"ار وا�ـA را U,$ـ("ه اسـ
 [��ی/(�� زن  �ذ�5 اس
 ��ا نی$
 �از اط�اف d,رت و ��"ار ���"ارUاز ��  �  [ی�  U,$ـx  [�ه�y@ـ. �},$ـ(" هj را ه

M 
 دس
ِ

ی,د �� 
 وا�A اسU 
ِ

�� .  
�� �?,اه" (�ز �?,ا(" x$,U او در �ل (�ز �(@ـ"  .٩٦٩ �*(�)�) �y� �GMا�� د

�� اس
 �<� در س� و �, و ��دن �5 در �ل (�ز زن ��)/ x$,U  ���ـ) �y� �GMد ��

�( mزمK .  

�� mزم اس
 در �ل (�ز .٩٧٠ �*(�)؛ را �},$(" xی>(� M,  �ی��دن و ز  ،�� زن �
� روس� ���"ارB  x$,Uو

ً
m,��� �5 زن �)نی�� ��  @��ی� ا - �از >F ه زده"$ 
 – اس

B�) ن را/ ،")$,U ) زمm�
K .  
(�)*� ٩٧١. Gا� ��ط�ــزن �@ــ � Aز "یــوا�ــاز �ــ,ارد  ��ــQ( �ــ"(x را ،در �,7ــi (�ــ

ء@�G) اس ّG�B دش (,M از�� ")یـ5, ـه �ـ�  ـ[ دارد  [�UـT ا�ـ� زن �Fـس /سـG ،�},$ـ 
 را ه"�U,$ �$�,ارU ق(" و �� ه@<ـم (�ـز >ـدر را طـ,ر (�B �5 س$,U�  ـ" 5ـ�$,{�

K5B F) ن او را"��"@، �در ��ده �ی�� !ّ�
 /(�� d,ر x را ز  Bو<، h!دش ا,M�  �@ه��
                                                           

شود که پوشش   می در حکم عورت محسوب، ن تمام بدن زن به جز سه مورد استثناء شدهيبنابر ا. ١
  . آن در نماز واجب است
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F� را x)"��"@، Gل دارد و ا�ط�ا$� 
  . وا�A در  �O /ن اس
�� /(�y ذ�5 $" .٩٧٢ �*(�)@� j)M  
�( mزم هK U 

ِ
را در  [ی��ـ� Uـ xیMـ,  ���

 "@)ز �},$�)�  Uـ �ـ� Uـ "  ,ّ�� دا$
 �5یاّ�
ِ

("ن �ـ�$,Uی�]  Aم وا�ـ�J�از �ـ�د (ـ

ل >@(�y و�e. اس��
 زن (�ـز��ار �اس
 �5 ��د (��Jم �ـ� 7ـ"م Uـ �ا  �� �,(� 

 �B@ی(U �� U 
ِ

�) [ی�از �� B  �5در �>) 
�� زن وا�A اسـ
  ،�B "@5 ه�*v,ل (�ز اس
U ی7"مx و ا را "). اdـ8 (�ـز ��ا(ـ� �ـ �$"  h�B,ر (��Jم � !ّ�
��j ��  [ی�},$

 را از (��Jم (},$(" [ی�@��اU ه �5د و 7"مزش �ط8 ( ،ا�� �@�)�
K .  
("ن .٩٧٣ �*(�)$,U  یز
ن در (�ـز  �,رهیو ز  @G*>)س� ا   
d,رت و �� دس

���J یBدر �) �5B )�
K، ) زمm�B "ـ$$ـ" و و >@(yـ� (ـ��Jم �hـ,ر  �� �Gدا$ـ
("ن$,U  ی/ن از د" "$� Aم وا��J�ه�ر اس
  زن /ن و (@� ")(�ـزش  Bو�ـ ،را (},$

Jd�a �B "$� .  
(�)*� ٩٧٤. 7�	B ��] زه�)� U,$ـx  $ـ�ط �ـ,دن�KـAJG در  �وا�A و (�زه

)�
K ز � در  @��)�
ط��@�� ا�G $�ط �,دن /ن  
  . mزم اس
(�)*� ٩٧٥. �7,�B h7 نK)�5 ا�ا�,ش $"ه ر  �	ه "Lس� Mـ,د  "ی� /ورد Bا �� �

ز �},$(" و �) i7,� 8�� نرا")$,U ) Aه سـ�, وا�ـ"Lم س ه�>@ـ" Kـ
��"ن در ه@<
Gط�ا� AJGK� ) ,ه س�"Lوردن س/ � �� i7,� �5 در 
��اس @yه� ") [�M,د را �},$

("ن$,U  ه  ^و"Lم سL)م او سـL"ه $ـ�� mزم ) سL"ه وا�A 7ـ�/ن( ت�"ن در ه@<
�)B "$� .  

ن !�"ًا در (�ز !,ر xا .٩٧٦ �*(�)K)��١ ا")زش �ط8 اسـ
 و ا�ـ�  ،را (},$�)
 ��

 !,ر x را (},$(" و ��" از (�ـز  ی B	�ا�,$ !ّ��DQّ�ـ�,G�  ز�ـ�دد 5ـ� در (�ـ

U ا�!,رت او" Jـd زش�) 
/ن را  ،("ا(KـK� ]Gـ��� !ّ�ـ
� �ـ� و ا�ـ اسـ
 ��a,ده اس
("ه$,{)، �y)دا( >@)B ه ,5 
8p �,ده ���دن در 	�ا�B  �5او �� !ّ�K�، Gا� ��ط��@ 

Aوا�،  ،"یـ�ـ� �Kـب / �ه8 7F) ] �d,ده و�>@ (�زش را دو�ره �?,ا(" اّ� ا�� "ی�
                                                           

 ٩٦٨بدن زن ب+ه ج+ز م+وارد اس+تثناء ش+ده در مس+أله ، ن مسأله و مسائل بعديان ذکر است در ايشا. ١
  . حکم عورت را دارد
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Jd زش�)�
  . a اس
(�)*� ٩٧٧. g?$ ا��B � �5 !,رت او  [�در "��D� ز/(�y در ��j !ـ,رت  ی(�

U 
دو�ـره (�ـز را  Kـ
�dـ,رت mزم ( [یـ/ن را 	ـ,رًا �},$ـ(" و در ا "یـ� ،$"ه "ا�اس
ط�ا�B Gو� ،�?,ا(" 
� وا�A /ن اساز  ���ـ> "اسـ
�!ـ,رت او U "ه� �5	�� Bدر �

ورد�(�ز را �� � ( �ا��ا .  
س در �ل ا .٩٧٨ �*(�)F�دنیا�� GK  یـ!ـ,رت/(yـ� در ��ـj !ـ,رت اسـ
 را  

�B ")$,U، �ً̂ در �ل ر5,ع و سL,د (},$(" ،<�ی���[ اس
 در �ل د  Bو (yـ�  ،��@<
�7,�B � �5B "اه,M  ی!,رت او U 
/ن را  �ا ����� وس ،$,د  "ا�/(�y در ��j !,رت اس

")$,{�، Jd ز او�)�a �س (�ز (?,ا(" ط��Gا Bاس
 وF��5 � /ن  
  . �AJGK /ن اس
ن � .٩٧٩ �*(�)K)اB  ")ا,  GMل ارا � !�' و ��گ درGMـن و  رM,د�در (�ز در �

 �F@Uی Q j*U�� ن/ "@)	�G و �� - d �5�) سF�(" �5  �ا �� �,(� - B "@5"ق !@,ان $,{�
$" 5ـ�  �ط,رAJGK /ن اس
 x$,U �5 او � ط�ا�B Gو� ،�"(x ��ه@� اس
 @"ی(<, �

س F� d"ق !@,ان ً	�!  . "ی(�
(�)*� ٩٨٠. GMل ا("ن !,رت و /(�y در ��j !,رت اس
 در �$,Uر� ِ�ـ8 در  �

دی�5 /ن 7"ر ز  dB,ر   ,>) �5 "$  @�ـ Bو�ـ �$ـ" �Bـ 5Bـ	 �"(x ��ه@� اسـ
 @"ی�
 8�ِ �� 
ی/�G*Q �5دن U,س GMل اO در �U ]L�ر� 	در �ـل  ه�>@ـ" ،Kـ
�( 5Bـ

ر<)� < �5��("ن ("ارد ���ا �$,U، نی(� ���ا "ی� �)/ 
سU a3,س
  ،(F,دن U,س
 ")O و �(@" /ن /�G*Q 5@" و �},$U ]L� ه�>@"را � 8�ِ و �) �)/ jLنی� "$�.   

ز M,د را � /ن �},$("("ارد �5 در (� ���> ا�� .٩٨١ �*(�)، �y)@< U �5دن  "ا�از
 ا�/ن )�" "$F)، Gط�ا� M�  �� د را,M ز�) �5 
��ـو ا�ـ� > @"ازد�� ��وا�A /ن اس� 

Uا�"  
$ـ" �ـ "�ـ( ا�(�ز �?,ا(" و اّ� ا��  اش ��DوZ ط2F(��د در /�M و7�B  "در   ,ا(ـ
Z2 وFط 
ا�ـ� (�ـز را در  ،d,رت [ی(�ز �?,ا(" و در ا - ��ه@� >@"ه�  - اش ��Dاول و7

 !�رش �� طـ�ف �ـ�ددً7D ّاز /ن ا TU ا(" و,?� 
(�ـز را دو�ـره  Kـ
�mزم ( ،اول و7
  . �?,ا("

(�)*� ٩٨٢. K5B � �5B "اه,M ")ز �?,ا�ـ�گ  UB,$ـ("ن Mـ,د �Gّـ �ا�� ��ا ،(�
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$" و � �G$ا") ]L�
 و !�' و 8�ِ و Mا�در $" �5  ـ /Mـ� "�(� < 
��ـو7ـ� Uا�ـ" 
")$ـ"دا @ن��5 اط� Bدر d,ر  ،M �5 "@5,د را � /ن �},$� �Gـ $ـK5B -  xـ$,U 5ـ�

یـ!,رت  
او را  - )(ـGJ� �Zـ�م( �$ـ" Bاز او وا�ـA �ـ ،/(yـ� در ��ـj !ـ,رت اسـ
�)B ��"@، دهیاGK GMد ا,Lر5,ع و س ر���  �Zل ده" 5ـ� (ـ�Gا� �y)ز �?,ا(" و >@�)

نی(�ز �?,ا(" �5 !,رت او (� �ط,ر "ی� ،@"�� �GJ�Bم او را � "$F) ی��8 ا؛��@  �GK*)
>ـر $ـ,د  "یـ(ـGJ� �Zـ�م �Dـ� (� "یـM,دش را از د  @��یا �(�ز �?,ا(" و ا�� ��ا)

دنیاGK GMد ا,Lر�و ر5,ع و س�ـ
 د  �B@یO  "@5را  �  � ،$ـ,د �Bـ "هیـدر ه� سـ� �
م د @"��@*L)ره ا ه" و ا��و ر5,ع و سL,د را � ا$�@  
ر اس< را ��ـاز سـ� > �Bی (

 � O  �  ن رال ا�� � [یTU در ا ،"ی(� 5O@" ه��B  ")ا,  و ر5,ع و سL,د را �  GK"ی�
م ده"L)ره اط�d,رت ا�G [ی>@" در ا5ر ��ّ"م اس
 ه�  [یا ،ا$ 
دو  �KـAJG اسـ

دهی�ر (�ز ا rی ،�ر (�ز �?,ا("GK ره ��ا ا$�� Lیـ,د و ر5,ع و سr  ز�ـر هـj (�ـ
م ده" و ا�ـ� اL)ا �GK*) لدنی(*�GK �?,ا(" و ر5,ع و سL,د /ن را در �GـK  Aـ�,�

مو ر5,ع و سL,د را در �ل (*�GK  @"�$"ن اس
 �@* "هید L)ا Gط�ـده" و ا�mزم /ن  
 B!,رت M,د را � ��h ،اس
 �5 $?ص ��ه@� در �ل (�زh!از ا�د ,M 8  - �"ن��

دهیو دو دس
 در �ل ا ��ل (*GKدو را(x در GK - ")$,{� . 

ز نی$�) 
 $ـ,د Bرا �5 در ه@<م اeـ�3ار �ـ� �ـ /ورده �ـ 
��D[ 5یا��  ذ�5 اس
ز ��ه@<ن � ی نی(�ز ُ!� �)B "@�) .  

  %��R :��g *Rط دوم

(�)*� ٩٨٣. س (�ز��ار �F� "یUO ـK5 و ا�ـ� "$�B GMل ا�Fـس  ر�ـدر �ـ �ـ
ز �?,ا("�) TL)، �)e,  و 
 UـO �ـ,دن �ـ"ن و �Fـس/ن در 	�a  8gزش �ط8 اس

  . $" ذ�5

  �=�GC� *R=واVL  �ط�%[�%� اح�: �Rط �0م

س (�ز��ار �5 � /ن !,ر  .٩٨٤ �*(�)F�(" MB,د را � [�$,U، Gا� ��ط��@ Aوا�ـ، 
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$" FgQB "ی�F) K5 وB � �5B ")دا $,Uن�" FgQ سF�B،  
 �از رو @�ـ�یا ی��ام اس
g� �� ه�� را ("ا("� Bو 5, �K� j�، ")ز �?,اس (�F�(�ـزش �@ـ��  ،ا�� !�"ًا در /ن 
Gط�ا� Aوا�، �ط8 اس
 و�B $ء�در ا �<,5B �@  �� �5Bرا (� [�!,ر  یB ")و  U,$ـ

@yا$ ،[�ه��Bرا (},$ ی ز��ار /(��) ً̂ ل ��رگ ی ���(@" >D "ه��5 	��Gیـ ،دس�@<ـ B 
سـ [�و ه�y@ـ "�U,$ـ( !,رت را /(� ان �G, >@" ���ا$�G $,د ه�  �5�A در �F�B  5ـ�

$,U را س( س � Bو� "ه�(�ز��ار /(�F�را  [�/ن دارد 5ـ� !ـ,ر  �یـدر ز  �<ـ�ی�Fـح د ) 
"$("ه �$,U، م ا d,ر  [یدر  ��، FـgQB ـ�رe ز>@ـ" ه�  ،(ـ"ارد ��ـ,دن /(�ـ �ـ� (�ـ

Gط�ا� AJGK�  �  درO 
 . اس

(,ان نی$� �� 
FK) 
ه� ،ذ�5 اسB8  ی�� "@)�5 وا�A اس
 در (�ز /ن را �},$
 U قیس 
  . را دارد [���j !,ر  ،س!" دس

(�)*� ٩٨٥. K5B � �5B ")دا $,Uن�" FـgQ سF�B، ـ���ـj (�ـز  �Bـ�ام اسـ
 و
س FgQ ،دا(" MB,ا("ن � /ن را (�F� ز �?,ا(" ��  B gDا�� !�"ًا ��)��B  ���5 در �Kـ�

"$ �GD� 8F7، Gا� ��ط�(�زش �@ Aوا�، 
ط8 اس� .  
(�)*� ٩٨٦. FgQ س اوF�	�ا�,ش 5@" و �ـ /ن �Fـس (�ـز  یاس
  Bا�� ("ا(" �5 

زش Jd ،�?,ا("�)�a � ،M,دش Bا�� B K5اس
 و�) AـgQ س راو 	�ا�ـ,ش  "یـ�Fـ
زش ،AgQ �5 "@5 �5ده اس
 و � /ن (�ز �?,ا("�)، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
ط8 اس� .  

س او FgQ	�ا�,ش 5@" �5  یا�� 	�د ("ا("  .٩٨٧ �*(�)F�B و در �ـ 
(�ـز  [�اسـ
"��D�، < �y)@<��ی!,رت او  �<�ید   y)/ ه")و  �$ـ"� در ��j !,رت اس
 را U,$ـ

�� هj �?ـ,رد �Fـس  ،(�ز ��,دن ا��ا Bدر �B UB U@ی�5 �,اmت  [ی�"ون ا ی	,رًا  G,ا("� 
FgQB � ا ،/ورد �ون�را 
م ده" و � [یmزم اسL)ر را ا$ـ" "یـ5� AـZـ�  �,ا�F7 5ـ� از

یـ!,رت او  �<�ید  ��اس
 و >@(d�a < �y,رت (�زش Jd [ی�@�Jف (*,د و در ا 
س �ون��/(�y در ��j !,رت اس
 را (},$("ه اس
 و F�5*' !,رت  �!� ،/وردن 

ی � 
دا$ـ�G  7ـ
ر�5
 و  rی�5 �� ��"ار  Bدر d,ر  ،$,د �y)/B در ��j !,رت اس
� "$ "ی�F� ز را �*�@" و ��)Q س�� FgQB ز �?,ا(" و ا�� �� ا��"ار هj و7ـ
  [ی(�
س را در �ل (�ز � "ی("ارد �F�/ورد و ادا�� (�ز را �� دسG,ر (�ز ��ه@<ن ا(Lـم  �ون�
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  . ده"
(�)*� ٩٨٨. K5 ا��B ا��� FgQ سF� � x)� �D�B "ز �?,ا(ـ Bدر dـ,ر  ،(�ـ

س د F� � 
او �ـ�  Bاّ� ا�3eار 	�� ،G,ا("� @��یا ی ،(�ز �?,ا(" �<�یG) �5,ا("   /�M و7
$,U�FgQ سF�
��  B"ن �ّ! GMر�ا M
@�� M,دش ی��8 ا - ,دش در ��$F) �G,ده اس

"$س را AgQ (��ده �F� - Jd زش د��ـ8او �ـ�  aB اس
 و >@(�y ا�3eار 	��ـ�(�
GMا�
ر M,دش در ��$�G �ـ,ده اسـ، Gا� ��ط وا�ـA (�ـزش dـ�Jـ�@ـ�) a� 
و Kـ

@yا�� ��ا [�ه��دزد @��یا ، FgQ سF�B ) ن/ ز �?,ا(" و (G,ا("   /�M و7ـ
 را (�Fد ��
س د  �F�ی ،(�ز �?,ا(" �<�ی �
  [�در او� r(<� دا$G[ /ن �� g7" رس("ن �� �d�	

"$�، Jd زش�)�a 
  . اس
س 	�د ا�� .٩٨٩ �*(�)F� : دو d,رت دارد ،"ی(� �"اری�M  ("اده U T�M,ل � را 

'�
�7 .ا� ���
��B 7@ی ،�$" ذّ�� در 5B�ّ  رط,  �� ��� m $ـ,د �ـ"ه�ر ذّ�ـ� در را 5
�A �5 �,(� ه�نQ ت^���  �Mیا "ارانی] @<�] 
�ـd ] r,رت 	�دیدر ا ،اس� 
سF� �B  ده و $,دDGا /ن از اس���او  �ی� 
 �MـU T,ل در  gّ�ف !ّ�
 �� Bو� اس

 در �� �M و ("ادهMدا�U MT� ر /نه�@� �ـ�  5ـ� را UBـ,� " �MـTِ یـاسـ
 و �

  . �}�دازد ،اس
 داده 	�و$@"ه
 .ب� !�] �,UB �5 T�M س ("اده را /نF�
��B ]�S )7@ی �?�د � (��� dـ,رت �� ��

g?$B "$�١، �y)�ـr را Uـ,ل ،�$ـ" Bا�ـ� دوازده ���$ـ 	�و$ـ@"ه >@ و $ـ"ه �
T�M ل از,U �� س از F7ـ8 �Fـس /ن در M,ا(ـ"ن (�ـز ��ـj و $ـ,د  �Bـ �@�Gـ8 �Fـ


Mدا�U T�M، j�� زس در M,ا("ن (�F� FgQB �B "ـ$ 5ـ� dBـ,ر  در اّ�ـ و �
$" Bا�� دوازده ���$ 	�و$@"هF)، Jd� در ����ـ�  K�BـjL@U r، >G /نیa �,دن ��

ز M,ا(ـ"ن در /ن �Fـس ،ا�� �j5 $�ع ا�زه ده"؛ ا�زه �j5 $�ع دارد�) j�� 
 
�� "@)�8F7 )$ و$@"ه�	����ـ�  ،اس
 و ا�� ا�زه ("ه") �$" ��B دوازده ا���

 �� 
FK)یjL@U r، 8ط� �B "$� [یا در و ��
، �y) اّطـ^ع و�ـ,د � 	�و$@"ه >@

                                                           
  . ذکر شده است ٢٣٧٩، در ذيل مسأله )شخصی(توضيح، در مورد معامله بر ذّمه و بر عين . ١
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ز ،����� r jL@Uی �ط8 �,دن از� jه eراB �� ف�g   �Mس در "اریF� "$ (�ـز ،�
س /ن در M,ا("نF� �ی� 
 ا�� و اسeیر
$" ���,م �و$@"ه	 F)، ز در نM,ا(" (�

س [یاF�، j�� زس در M,ا("ن (�F� FgQB دارد را .  

  �=�R* �7دار �اPLا از: ���رم �Rط

س .٩٩٠ �*(�)F�ز��ار �)  ّG�B Gا� ��س�ـ�@ـF� Aط وا�ـ 5ـ� �ـ�  5Bـ,>� �هـ
�@ Bی �)B  ن !,ر/ (� ,ان �$,U را ]�"،  ��@ـ"ه Mـ,ن 5ـ� B,ا(�ـ� ��دار �ا��ا از "ی�

$" ،��" �B /ن از M,ن ،��Fُ(" را ر�x ا�� B �5,ا(�� �B@ی ردداF) و Gط�ـا� AJGـK� 

س � اسF�B �5 ل ,ان�� ��دار از^� G$,�B �5 ن,M ه ��8 ("ارد ��@"ه�B r�,U 

   ١.(?,ا(" (�ز ،$"ه �� � ،دار
ه ه� .٩٩١ �*(�)� <��(@" (TL ��دار از �� 
 دا$�G روح �5 ،/ن U,س
 و �,$

��>( ��J,ل !@,ان ���  ,M $ـ" (�ز��ار ه��اه ،)B "@5د ��8 ��5 (�ز��ار /ن را �� 
ی 7B,ط دا8M را /ن @��یا ��8 Gس^U��B �G$ا�� "$8 (�ز در و ���  (�ـزش ،"یـ(�
Jd�a 
  . اس


 �^ل ��دار از ���> ا�� .٩٩٢ �*(�)$,� "@) ه�ـ�اه ("ارد روح j*U �5 و �, �
ز��ار�) "$ی � س �F�B �5 از زش ،�?,ا(" (�ز ا(" �5ده �� � /(��) dJ�a 
  . اس
(�)*� ٩٩٣. ]*U5 ��<B و "@) Mـ,ن G$,�B �5 �^ل ,ان�� از x>�� �5 /ن �

ل dB �5,ر  در ،اس
 $"ه �� � �و ��8 دارد ��@"ه�Gـ� ���,ط $,د داده ���,ل ا�� 
O ،$"ه Bذ�a $�! �5 اس
 B,ا(��U �B "$�ی� /ن � M,ا("ن (�ز و � 
 ه�>@" اس

�)*) $" دارا را Bذ�a $�! �هF) و M
س  �Kـ��ن و �$ـ" Bاسـ^� ��ـQ �5*ـ,ره
 اّ�ـ ؛�$ـ" (�ـ�ده �2ـ �J /ن Bذ�a $�! !"م و Bذ�a $�! @��ز� در هj /ن 5@@"ه وارد

�y) �ـ�دار و (LـT ،(*ـ"ه Bذ�a $ـ�! �5 اس
 B,ا(�� از �5 دارد @ن�اط� ی [��ی >@
  . $,د KJ� �B,ب

                                                           
ه ي+تھ - مث+ل م+ار -ک+ه خ+ون جھن+ده ن+دارد  تی وان ح+رام گوش+ي+دار حک+ه از م+ر  ینماز با لباس حکم. ١

  . شود  یدر شرط پنجم ذکر م، شده



 ٣٠٥/   مقدمات نماز 

 /ن @ـ"�( و U��B^سـG �ـ,اد از 5ـ� g�Bـ@,!هـ�  >�م � M,ا("ن (�ز .٩٩٤ �*(�)
�GMن �ه ه� [�ه�y@ ("ارد ا$�ل $,د �B سK)ا r$ "@5 �5 <�� g�Bـ@,! >�م �

  . ("ارد ا$�ل /ن � M,ا("ن (�ز ،$"ه �� � ��دار از ��B �5طF >�م ی اس

 �ا�ـ�ت�ح �ی0ـ� از ،واLـV �ط�ـاح� %[�%� %$�; - در�*ه �ان�ح از: �[�R I4ط

  �=� ��P - *R	��R ح�ام

س .٩٩٥ �*(�)F�ا ��( (�ز��ار @�Gس� <��ه� �<,5B ـ� 5ـ��  را [�!ـ,ر  یB @�ـ
�)B ")$,U 8�� راب,� ( �3�ـ2 از ،mزم ط�ـا�G �@ـ�� ���ـ� - در(ـ"�ن �ا�ـ�ا از "یـ�
$ـ" - ��ـ( ��Mـ,ش ��8 �,$
 ��ام ,ان��F) سـ�>@ـ طـ,ر ه��[ وF� ]B ) ـ"ن �ـو� �

F) ار�ی ��$ ی !�ق ی ،�"	,ع ی و ادرار �� "ی(�ز� �,ده ،ان, �� /ن ��,ه/ "$� � ا�� Bو

 ��ام ,ان�� ��, $,� Kر�� j5 و <)�� "$�  ً̂  5,>ـr ��ـ,  سـ� یـ دو ی rی ��
س �� ,ان��F�ز��ار �) "$ً̂  را /(�ـ از ���ـ> ا�ـ� [�ه�y@ـ و (ـ"ارد ا$ـ�ل �  در �ـ�

ی 7B,ط Gس^U�r �G$و ��ا   . ("ارد ا$�ل ،"ی(� ��M 8,د �
ی دهن /ب ا�� .٩٩٦ �*(�) ��@B ی(@ـ" �,$ـ
 �ـ�ام ,ان�� از �<�ید  �
رط, � 

����، �5 OU �B "@$س ی �"ن �� ،�F�ز��ار �) "$�، �y)@< �  "$ط8 (�ز ،�� 
 اس
زش ،�$" $"ه ط�ف �� /ن [�! و $"ه Mr* ا�� و�) Jd�a 
  . اس

س ی �"ن �� K5B دهن /ب و !�ق و �, ا�� .٩٩٧ �*(�)F�ز��ار �) "$ ا$�ل ،�
�ی� [�ه�y@ و ("ارد 
  . �?,ا(" (�ز !8K و �,م و "ی��وار  � اس

س �5 �$" دا$r �G$ 	�د ا�� .٩٩٨ �*(�)F�یـ اسـ
 �,$ـ
 �ـ^ل ,ان�ـ� از  
$" $"ه �� � Bاس^� 5*,ر در >� ،�١,$
 ��ام� �< Q�� �^اسB، �ی� 
 /ن �ـ اسـ

                                                           
داند لباس+ش از ک+رک   یبه طور مثال اگر م؛ ستينجا موارد شک در حکم نيمنظور از شک در ا. ١

ن مس+أله ي+ا، ا ح+رام گوش+تي+دان+د خرگ+وش ح+Yل گوش+ت اس+ت   ینم  یه شده ول+يبدن خرگوش تھ
آن را که خرگوش ح+Yل گوش+ت اس+ت   یا مسأله شرعيد ياط نمايا احتيد يشود و با  ینم  یوشامل 

در  کش+(گوسفند  ايه شده يداند لباسش از از خرگوش تھ  یاّما اگر نم. ردياد بگ، يا حرام گوشتي
ط ذک+ر ش+ده در مس+أله ب+ا آن نم+از يز اس+ت ب+ا ش+رايش+ود و ج+ا  ین مسأله ش+امل او ميا، )موضوع
  . بخواند
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س �?,ا(" (�زF�$" /ن F) ,م�اء از ،�� $�ط /(�� ��� $"ه �� � (TL ��دارِ  دار روح ا�
 (�ـز��ار �Fـس >�ـرم $ـ�ط در /ن در M,ا(ـ"ن (�ـز ��ـd j,رت [یا در �5 ١
اس


$�� .  
 dBـ"	  ��� �(@" $,د �B س�GM /ن از /(�y و d"ف � M,ا("ن (�ز .٩٩٩ �*(�)

�ی� 
  . اس
(�)*� ١٠٠٠. $,Uن�" 
ب U,سL@ز در سط�ا�G ه�>@" ،("ارد ا$�ل (� AJGـK� 

  . (?,ا(@" (�ز /ن � �5 اس
 /ن
س � ا�� .١٠٠١ �*(�)F�B �5 �)B ی ا("د �,$ـ
 �ـ�ام ,ان�� از �5 �5ده 	�ا�,ش 


زش ،�?,ا(" (�ز اس�) Jd�a �B "$� .  

  ���ز	Pار �=�س �اm�G�D `ی�Rا

  �=�R* طO%�ف او �=�س ،ا�0 �7د ���ز	Pار ا	�: ا�m�G�D اول �Rط

(�)*� ١٠٠٢. $,Uس "ن�F�ه�>@ـ"  - ,ر /mت /نی"ن ط^ و ز �U,$ ط,ر ه��[و  ط^ 
س (<,  در !�ِف F� دس
 �� ط^ ا(<*�G و @��س �� ط^ ��ز(G? L[ی��8 /و  - @"ی� �� /ن 


 �GK[ و �5دن! ،(�ـز ��ـQ >� و (�ز �ل در >� ،��دان ���ا ،دس
 �� ط^ y�B س
 M,ا("ن (�ز و ��ام� ط8 /(�� 
و  ("ارد ا$�ل ،(�ز ��Q و (�ز در ز(ن ���ا Bو� اس

  . $,د B,ر /mت ��"ًا ذ�5 �ی$�ح ا��م ز 
�� ا��G ،��د .١٠٠٣ �*(�)@�F) Aط وا�س M,د  �ه ���"  یF� د("انی  ���,  �ه

 ,Mرا از ط^ �7ار ده"ی x - ز ی�5 ا ب �ی[ 5ر !�	ًK� �� 
@B /ی" - @<  B[ !��ـ�اّ�
ط8 $"ن (�ز (�� �!�B د و ا�� د("ان,$  ً  �5 ده" �7ار ط^ از را !�A �ه	�! �F@� 

  . ("ارد ا$�ل ،("ارد G@Bیز 
س ی ا(<*�G �5 5@" 	�ا�,ش ی ("ا(" ���د ا�� .١٠٠٤ �*(�)F�یـ اسـ
 طـ^ از او  

                                                           
 یوان ذب+ح اس+Yمي+نان دارد ک+ه آن حياطم  یل وليا فيه شده يداند چرم از گاو تھ  یمثل آنکه فرد نم. ١

  . نشده است 



 ٣٠٧/   مقدمات نماز 

$r �G$دا "$زش ،�?,ا(" (�ز /ن � و ��) Jd�a 
  . اس

�� /Iیا%�  او �=�س ،ا�0 �7د ���ز	Pار ا	�: ا�m�G�D دوم �Rط�D *R�=�  

س .١٠٠٥ �*(�)F��5 (�ز��ار ��د  �� �@ Bی �B  ـ,ان   "یـ� U,$ـ(" را [�!ـ,ر  /ن �ـ
�ص *jیا�� M $F)" در و Q�� ز�) jه $,Uا /ن "ن����ام ��دان �� 
  . اس

م ا�� .١٠٠٦ �*(�)�  �Gس /سF��ص *jیا��  /ن از ���"ار ی M "ـ$ /ن "ن�U,$ـ ،�
ط8 ،/ن در (�ز و ��ام ،��د ���ا� 
  . اس

س ا�� .١٠٠٧ �*(�)F�  �7�� �5 ��د r<,5ه�
("ن $,U  ـ8 (ـ"ارد را [�!ـ,ر�� 
ط�ا�G ه�>@" ("ارد ا$�ل (�ز ،�$" *jیا��  از �@" ��5 ی [�> !�ق ی 5^ه AJGK� 

  . ه را در (�ز (},$" /ن �5 اس
 /ن
(�)*� ١٠٠٨. $س �دوز ���F� ط�ـا�B Gو�ـ (ـ"ارد ا$ـ�ل *jیا��  � AJGـK� ن/ 


ر از *���G /ن !�ض �5 اس�< 
$" ��GK ا(<*F) @yس  ��� ا�� [�ه�F�ی ه (� و  
3ن�7 س در �5 یBهF�5ر ��  �G	یا��  از رj* "$دیز  ه�>@" ("ارد ا$�ل � "$� .  

س .١٠٠٩ �*(�)F�B �5 را �)B ")یا��  از داj* ص�M 
ی اس <���ی�ـ ،<�ید   
 اسـ
  . ("ارد ا$�ل ��( /ن در (�ز و �},$"

لا��  .١٠١٠ �*(�)�Gیا��  دس�*B و "@) ا$ـ�ل ،�$ـ" (�ـز��ار ��د ��A در /ن �
ط8 را (�ز و ("ارد� �)B "@5 .  

(�)*� ١٠١١. $,Uس "ن�F�(ـ"ارد و  ا$ـ�ل ،(�ـز ��ـQ و ز(� در زن ���ا B*�یا��  
�� ��B �KU �y و� ط,ر ه��[�) �B ")س  ,اF� �yـ� KUـ� (�ـز و (�ـ,ده او  ـ[ �� B*�یا��  
���) س �F�  . اس
 B Jd�a*�یا��  

D�%� م از��س اح�=�  ���ز	Pار 

(�)*� ١٠١٢. $,Uس "ن�F��ص B*�یا��  M ف ور �ل در ط^�<)� �)�B ارد") 
��( و K5B �5 ر<) 
س� اسF "$,{� س وF� [یا �  ,ا("  �B ،("ارد @�یا از ��Q �<�ید  

سF�    . �?,ا(" (�ز ه



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٠٨

س از ��Q ا�� .١٠١٣ �*(�)F� FgQB ی�ص B*�یا��  M یـ �<ـ�ید  �Fـس ط^�ـف 
ر و ("ارد<) )�
K سF� "$,{�، ) ٩٨٢( �Kـ��� در ��ه@<ـن ��ـ�ا 5ـ� �دسـG,ر �� "ی�
�GD� "$ ز  . �?,ا(" (�

س از ��Q ا�� .١٠١٤ �*(�)F�B 5� س $ـ"ه �� � در("ه ,ان�� از ،(ـ"ارد �<ـ�ید  �Fـ
�y)س "ن�U,$ در >@F�ر <) "$ و �  �M/ 
7 ا�3eار و7�B "$�، �B  ")ا,   ه�ـن �

سF�ر ا�� و �?,ا(" (�ز <) "$F)، �� در ��ه@<ن ���ا �5 �دسG,ر �� "ی��K� )٩٨٢ (
�GD� "$، زس از ��Q ا�� و /ورد � �� را (�F�B �5 ام ,ان�� از��  
ِ$,� Qدر(ـ"ه ��ـ، 

س $"ه �� �F�ر >@(�y ،("ارد �<�ید  <) �� $,Uس /ن "ن�F�$ـ" F)، Gط�ـا� /ن mزم 

ر rی: �?,ا(" (�ز د	�� دو �5 اس� س /ن �F� ��ـ�ا 5ـ� �دسG,ر �� هj <�ید  �ر و 

  . $" ��GD ��ه@<ن
(" /ن � را M,د !,رت ،(�ز در �5 ("ارد ���> ا�� .١٠١٥ �*(�)$,{�، Aوا� 
 اس

 Bسـ?G �,�ـA /ن �� � ا�� Bو�؛ �$" "نی �M ی �5دن� ی� �5ا ه�>@" "ی(� �� � را /ن
ده 	,ق�� در ا�Jـف و /ن �ـ,دن ��ان ی B @<"سG و 	�� ��
 از ه�>@" - ��دد  �B ا

�( mزم /ن �� � - �و �2K و �B  ")ر ��  ,ا,Gدس�ا �5 ���ن ) ٩٨٢( �Kـ��� در ��ه@<ـ

�GD� "$ ز(B �yو�. �?,ا(" (�@< 8�ّJ  ر�e و (�,د � x$,U jاه�	ز $"ه  M,ا(" (�
زش�) Jd�a 
  . اس

(�)*� ١٠١٦. K5B �5 سF�س �<�ید  ا�� ،("ارد F� ،دهـ" �یـ!ر  یـ �F?*ـ" او �ـ� 
�y)ده Bس?G او ���ا /ن �5دن F7,ل >@��$" ("ا$�G 	,ق ا�،  ا�ـ� ���ـ� F7 "@5,ل "ی�

ی �5دن �ی!ر  A�ط x*?� ا���او  ) 
ده س?��
�	,ق اK، �Fـس 5ـ� K5Bـ از "ی� 
  . "ی(� �ی!ر  ی �?*x ط�A ،دارد

ســ "ن�U,$ــ .١٠١٧ �*(�)F�B ر>ــ� 5ــ�U یــ Pیــ ر(ــ 
 5ــ� K5Bــ ��ــ�ا /ن دوMــ
�B "اه,M ل �},$" را /ن,��� )�
K، ر  در,dB �5 A�,� Gهr 
 او �Mـ,ار و ���

"$س /ن � ا�� Bو� اس
 ��ام ،�F��Fـس ه�ـن 	�ـ& �و x$,U ه�>@" �?,ا(" (�ز  
"$زش ،��) Jd�a 
  . اس

(�)*� ١٠١٨. $,Uس "ن�F� �) �ـ�ام ،ز(ـن �ـ� ��دا(ـ� �Fـس "ن�U,$ و ��دان �� ز(



 ٣٠٩/   مقدمات نماز 

)�
K ز وط8 ،/ن � M,ا("ن (�� )�B "$� ��� Bو@� Gط�ا� Aوا�، �ی� )�
 �ـ�د Kـ
 ��د $�8p و ّ� زِ  و �ت�ه �� را M,د زن ی /ورد در زن $�8p و ّ� زِ  و �ت�ه �� را M,د

  . /ورد در
(�)*� ١٠١٩. K5B �5 
�( mزم ،�?,ا(" (�ز "ه�M,ا� "ی�K �	^� ی 	J�B �5 رو� 

س &ی$�ا �دارا ،M �B "*5,دF�ز��ار �) "$ "ن�U,$ـ /ن �ـ� 5ـ� �$ـ" �طـ,ر �<� �
  . M {��"y,د دور را /ن /(�� ��d "@5، 8"ق

  ���ز	Pار�B7حّ=�ت و 7��وه�ت �=�س 

(�)*� ١٠٢٠. ���B ء از�Fـس در را �ـ,رد >@ـ" اسـ�ارهj  �ا��ـ 7ـّ"س ��ر�ـ,ار 	��ـ 
ز��ار�) AJGK� �GK)ـ� /ن از 5ـ� ا(" دا��� 
�ـ� �ـ  Jـ
 ا�J@ـr  ،�ـ�د. ١: اسـ�!

 و زن ،��د. ٢. �},$"F!، "$,{� در< .٣ .Dس سF��"$,{� " .٤ .5Uه��س [ی �  F�هـ را  
 �"ن را. ٥. �},$"� ")س �},$F�ل 5@" ��, . ٦. >@" ��Gش اس,M .٧ .G*>)2 �ـ� !�ا

"@5 
 7"م (�ز �ل در زن. ٨. �� دسU از �� U �� Uـ�ی�GMـ� [ و دy� �� �ـل در (�ـ
(" را M,د س� (�ز$,{� .  

(�)*� ١٠٢١. ���B ء ازم 	��u! 7ّ"س ���س در را �,رد >@" اس�ارهj  اF�ز��ار �) 
 "ن�U,$ـ. ٢ ١ه�سـ �Fـس "ن�U,$ـ. ١: اس
 8یذ �,ارد /(� ���� از و ا(" دا(�GK ���وه

سF� �5�' .٣ .$,Uس "ن�F� P@  یا از و] ���� 
 P@  �5 �,راب "ن�U,$ اسU را 
س "ن�U,$. ٤. ده" 	*رF�$ـ" ���ـ,م /ن �,دن (M �5 TL,ار $�اب F) .ـ. ٥$,Uن�" 

سF� K5B �5 از 
سL) ه�U�� �)B "@5 �� ط�$ ��)/ TL) م /ن �,دن,��� "$F) .
٦ .$,Uس "ن�F�B �5 x�) رت,d ٧. دارد. 
 dـ,رت (�ـx 5ـ� �*�Gا(< �5دن دس

�Fـس �هـ ���  �,دن �ز. ٨. دارد .٩ .TـL) س �ـ,دنF�  �
�ـ7�� 5ـ� 5Bـ,>�هـ 
("ن$,U  ارد را [�!,ر") .  

                                                           
ام++ام   یش++ود مث++ل ع++زادار  یم ش++عائر محس++وب ميک++ه تعظ++  یعمام++ه س++ادات و م++ورد، چ++ادر، عب++ا. ١

  . شود  یاستثناء م �نيحس
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;7*ّ)7 I/R : ارع�ی��Rن` ی��ار 7P	ز���  
(�)*� ١٠٢٢. ��ز��ار ن�) 
Dدارد $�ط ه : 

١ .��@� Gط�ا� Aوا�، FgQB "$F) .  
$" دا$�G اس��Gار. ٢� .  
 رد. ٣�Bز یل �5 �?,ا(" (��Gز �"ه" ا�م را (��  �B "@5 .  
٤ .م یB ,ا(L)ت اF8ّ  /ن در را وا�J� �G$دا "$� .  
ز��ار ��ن ا��. ٥�) TL) 
س
 �,�A ،اسL) سF�  . (*,د او �"ن و 
و ی ��, � زن. ٦K�� ز ��د��( (?,ا(" (�@� Gط�ا� Aوا�.(   
ز��ار ��ن. ٧�) a3ّK� "$�.   

   �=�GC� *R= واVL �ط�اح� %[�%�: اول �Rط

(�)*� ١٠٢٣. K5B �5 در ��r FgQB ز�) �B ")ا,M، "@<رو ه��ش �	و  
 �,5ـ
یا �(@" و  ?
 و�@ - 
� K5ـ��$" و ( - �5 �ل M,دش اسB  ـ,دشM rـ�5ـ� در �

ز ��)B ")ا,M،  �	 
 و �(@" ایش اّ�?  $" M، FgQB,ا(" B/ن (�ز � ��5 �� رو @�ی�، 
ط�ا�G دو d,رت �@��در ه�  Aزش ،وا�طـ8 (�� 
 �یـز  در M,ا(ـ"ن (�ـز Bو�ـ؛ اسـ
(� M��� FgQB و FgQB س�'�B ارد") .  


 �B �5�� در M,ا("ن (�ز .١٠٢٤ �*(�)�D@� ل /ن ا�ـزه �ـ"ون اسـ
 �<�ید  �
K5B �5  
ِ�D@� ��r، ل اسـ
 gQBـ�r F�ـ در M,ا("ن (�ز ��j در ،�$" �B او �
 ً̂ �� �(� rا�� �M ره (�ـز در /ن �Kـ���G ا�ـزه �ـ"ون �<ـ�ید 	�د  ی) �,��( �ا ا�

زش ،�?,ا("�)، ��@� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
  . اس
(�)*� ١٠٢٥. K5B �5 در "LK� �GK*)، ید  $?ص ا���>� ل را او ��v$5@ـ" ا 

 در اش ا�زه �"ون وL)/ ززش ،�?,ا(" (��) Jd�a �B "$  . اس
 �5ده �@ه ه�>@" �
 در ا�� .١٠٢٦ �*(�)�B�5 ی �)B ")دا FgQB 
 (�ـز از ��ـ" و �?,ا(ـ" (�ـز ،اسـ

"��D�، ی در �B�5 ی FgQB ا�,ش را /ن �,دن�	ز �5ده دشی (�ز از ��" و �?,ا(" (� 
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�� 	�ا�ـ,ش ا�ـ� 5ـ�ده gQـA را ی�Bـ M,دش B K5B �5و� اس
 Jd�a او (�ز ،"ی
 در و 5@"L)/ ززش ،�?,ا(" (��)، ��@� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
  . اس

� �"ا(" ا�� .١٠٢٧ �*(�)Bی FgQB 
 ("ا(ـ" Bو�ـ اسـ
 ��ام /ن در  gّ�ف و اس
 در �5�� FgQB ز �@ـ�� ،او (�ـز ،�?,ا(ـ" (�ـز /(Lـ در و دارد ا$ـ�ل M,ا(ـ"ن (�ـ
Gط�ا� Aط8 ،وا�� �B "$� .  

(�)*� ١٠٢٨. K5B �5 ر<) 
ز اس�) Aدر را وا� ��B  �5 س,ار �ـ� وسـ��(� ��ـ� �
 /ی ،اس
 �?,ا(")FJGK� ز�ـ,دن /ن  FgQ j��B ،/ن �ل �?,ا(" را در ��B �?,اه" (�

$���"@d و ]B د �� رو�	/ن �5 �ز � � >�خ�M,ا(" و ( B/ن (�  gQ j��BـF ،/ن �ه
  . �,دن ��ن (�ز��ار را دارد

(�)*� ١٠٢٩. K5B �5 در !�] ���B  �ـ"ا او سـ�j ا�ـ� اسـ
 rی$ـ�  �<ـ�ید  �
"$F)، زه �"ون �@ـ�� ،/ن در (�ـز و 5@ـ"  gـّ�ف �r�ـ /ن در  ,ا(ـ"  B(�ـ �xی$�  ا�

Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
 و ��(ـ" �B ارث �� را �B�� �5 �ا ورj�� �S اس
 [�ه�y@. اس
 /ن [�! در� jی$�  هr "@GKرت [یا در �5 ه,d، یـ هـ�r ـ وّراث از�)B  "ـ"ون  ,ا(ـ� 

ط�ـا�G �@ـ�� ،/ن در (�ـز و 5@ـ"  gـّ�ف "ه�رسـ ارث �ـ� �r�ـ در ،[�وارS �یس ا�زه 
Aط8 ،وا�� 
  . اس

ر �ن ،یB^یو  �@�ل ،[�ز�( �B�� 	�د ا�� .١٠٣٠ �*(�)U/، زهv� و "@) U,ل � را) /ن �
T�M اده")  �Mاری"� م و ا��ـم K5ـ "ی(�K7اB  ـ"اده) Tـ�M ـ,لU را دارد 5ـ� �ـ

سF�B  �Mی���K� 8 درgّD� ذ�5 $") ٩٨٩( "ه �5 �� ط,ر .  
�A ا�� .١٠٣١ �*(�)d ��r ن و �"ه" M,ا("ن (�ز ا�زه ،ز�ن �K)5ـ� �"ا(ـ" ا 

 ًF�7 راeB )�
K، ز(yـ� dـ,رت [یـا در و �$ـ" B(�ـ �ی�ـ او �r� در M,ا("ن (�@< 
r$ �G$دا "$� �5  ًF�7 eراB 
 �r�ـ dـ�A ا�ـ� و اسـ
 Jd�a او (�ز (� ی اس
ن و ("ه" M,ا("ن (�ز ا�زهK)�5 5@" [��ی ا  ً�ی�ـ M,ا(ـ"ن (�ـز ،اسـ
 Bراeـ 7�Fـ 

�B "$(d �y,رت [یا در و �@< r$ �G$ـ" دا$ (�ـز (ـ� یـ اسـ
 Bراeـ 7�Fـً  �5ـ �
�ی� او �r� در M,ا("ن )�
K .  

 ��ـ ادا >@(yـ� ،دارد �ـ�دم �ـ� ��"ه�ر ��GB �5 ا�,ال در  gّ�ف .١٠٣٢ �*(�)
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$" �B"هF) ر(� در M,ا("ن (�ز ��8 -  (سز�M اش  - . (ـ"ارد ا$ـ�ل ،ورSـ� ا�زه �
@yـ"ه ا�ـ� [�ه��B یـ �}�داز(ـ" را او ]� و �}�داز(ـ" ار  او �هـ  7ـ�ض 5ـ� $ـ,(" eـ

ران�F�ط jل ه,F7 "@@5 ی7 او �B"ه ��"ار ��  ��5 از �B ")ار�>�  -  ّG�B ّ�ف ا��g  
A�,� '�  ل $"نز و ("ارد ا$�ل � ا�زه ور�S ،او �ل در  gّ�ف -  ��دد ��) jه 

Jd�a 
  . اس
(�)*� ١٠٣٣. ��GB �5 ��ّت �� اش  ذی ز5 � �� B$�! ��,ق �یس� Tـ�M، ل,vـ*� 

$" �B"ه �� ادا >@(�y ،�و �ل در  gّ�ف ،س
ا �,ده �"ه�ر وF) ر ��8 - او (سز�
(� در M,ا("ن (�زM اش - 
�ـ� ا�ـ� اّ� و ("ارد ا$�ل ،ور�S ا�زه �، Tـ�M ر �ـ"ه�
( از dB  �5,ر  در ،�,دهK5B ده,� 
 �ـ� 
�وdـ یـ �ـ,ده �Mـ�U TداMـ
 اه8 �5 اس


Mدا�U T�M x� K5Bـ( از ا�ـ� اّ�ـ و اسـ
 d 8F7,رت �(@" ���x ،(�,ده ا�,ا
د ی 
���g �رو از �5 �,ده�G!ا �� T�M دن,F) Aوا�، T�M �)B  ـ و ا("  دادهdو�
 
jه �� 
Mدا�U K�MB �5 ر Bا�ـ� دوازده ���$ �5 �ا  ور�S �� ،اس
   (@�,ده ،�,ده �"ه�

"@$�، 
Mدا�U ه"�B K�MB ��
 Aوا� )�
K ا و���ن �ی� او �  �O در  gّ�ف ،/( 

ی �}�داز(" را 
�� �B !�$B"ه ور�S ا�� [�ه�y@. اس  eـ�[ ،١$ـ�ع �ـF7 j5ـ,ل �
ز و ("ارد ا$�ل او �ل در  gّ�ف ،@"ی(� ادا �5 $,("�) jه Jd�a 
  . اس

$" ("ا$�B �G"ه و �7ض 
�� ا�� .١٠٣٤ �*(�)� �
�� ور�S از B h��Bو vـd�� 
ی ,ا(�ید  ی QیA "@$ و اسـ
 ��ام ،/(� B !�$Bو� ا�زه �"ون او �r� در  gّ�ف ،�

�ی� /ن در (�ز �)B "$� �ت Bو	�ّg  �,���B �5 ��"ّ�� �L �� ��
 
 ا$ـ�ل ،اس
  . ("ارد

(�y اس
 ذ�5 نی$@< ��
�5 �$" �5ده 
�وd �,رد [یا در   ً̂ ��  >�8 �ّ"ت  
 �gـ�ف /(Lـ در �و ا�,ال از ی �د��  d �B,رت �و �@�ل در �5 �/�" و ر	
 ه� روز

�B از ��دد ��S ل �GB[ وd @<�d,رت [یا در ،�$" او �  "� ��S Jd�a 
  . اس
�ی�ـ dBـ,ر  در ،<ـ�انید  �r� در M,ا("ن (�ز .١٠٣٥ �*(�) 
یـ [��ـی 5ـ� اسـ 

ی @ن�اط� 
Lّ� !�$B  ید�>� �� eیر
 r�� �G$ـ" دا$�ـ ا�ـ� [ی�@ـ��ا ��r ن/ 
                                                           

  . تواند اجازه دھد  ید و مت داريکه حاکم شرع در آن وI  یدر موارد. ١
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 �dی ًJ زهی �"ه" (�ز M,ا("ن ���ا ا� ��!B مL)ـ,م 5ـ� ده" ا�ـ" ��$ (�ـز ��ـ�ا �
ً̂  ،اس
 داده ا�زه M,ا("ن ده ��Lّز س در یـ "یـ(� �Uـ[ �و M,ا(ـ"ِن  (�ـز ���ا را (�

GMر�ا5	 ��ارد �و B 
�r ا�� [�ه�y@. اس از !�	ـً  5ـ� �"ه" g Bّ�	 در ا�زه ،�
 �r� در �"ه" ا�زه K5B �� @��یا �(@" $,د �B "ه�	�� هM j,ا("ن (�ز در ا�زه ،/ن
�5 �� (�ز M,ا("ن و ،[ ا�زهیو 	�د از ا �?,ا�" و @"��@* او "��D�� ـeرا jهB 
 ،اسـ

$" aB �B �,دن (�ز 5	�Jd �[ ��"ار ��ا�ه�� .  
�ی� �iوس ر��K �ه  [�ز� در M,ا("ن (�ز .١٠٣٦ �*(�) 
�ـ 5ـ� ه�>@ـ" اسـ�r 

�)/ vd�� ی وی و �$" ,ا(�ید   ��)/ ��r �)/ eراB �� ز$ـ" /(�ـ در M,ا(ـ"ن (�F) و 
@yغ در [�ه��  �ـ ا�ـزه  �Bـ /(�ـ در  ـ,ان  �B ،("ار(" ,ارید  و در �5 یBه  [�ز� و ه�r 

�ـ �"ا(ـ" ا�� ،d,رت [یا در Bو� M,ا(" (�ز�r ـeراB )�
 KـF)ـّ�ف "یـg  "و 5@ـ 
@yا�� [�ه� ��r vd�� ین /(�� ی �$" ,ا(�ید  �� �� eراB ـ,دنF) او �Gـ@" دا$ـ$�، 

Gط�ا�  mن زم/ 
 در و (�@@"  gّ�ف /(� در �5 اسL)/ ز  . (?,ا(@" (�

  %�R* دا�R; ا�0(�ار: دوم �Rط

زه در (�ز��ار ��ن .١٠٣٧ �*(�)�)� Aوا�ـ $ـ" �طـ,ر "یـ�F) ـّ"ت از 5ـ�$ 

5��، i)دنیا از �GK ار�م و (�ز�L)د و ر5,ع ا,Lس GMر�ا�� ���� ،$,د �@� Gط�ا� 

 ،mزمF)ی" i)ی و7
 �5B د��8 �� ا�� و �$" او �"ن ,نس� و /را�x از � 
 <�ید  ��
ر<) "$ [�>@ در ،��Bی - "@)� h��B ا(,اع از F�, �8ا، G*5B ر و ،�?,ا(ـ" (�ز - 37


یر! را F7�� و اس��Gار اس
 ���[ �5 �7"ر �� "ی�  از ��ـ(�� 8یوسـ /ن ا�ـ� و "یـ(�
��F7 �� ید  ط�ف�> 
 ه@<ـم در و ���ـ�دد F7�ـ� طـ�ف �ـ� اسـ
 ��ّ�ـ' 	�د ،5�� "@@5



یـر! ا�ـ� و (?,ا(ـ" را (�ـز وا�ـA اذ5ـر و �7اpـ
 ،F7�� س�
 �� ���*G[ و ��5 
لF�Gاس ��F7 7د� ً� ]��� "$F) س�B "@5 �5 ف^GMا �G�5 ـ" در��) ٩٠( از$ ا�ـ� و �

$" ���[ هj [یاF) &�	 در F� ام �ة���mا ��F7 را ا��ـن  هـj [یـا ا�ـ� و 5@ـ" 
یر!
)"$� �G$ا"، 
یر! ��F7 زمm )�
K .  

ر�ـدر �ـل اGM @�ـیا �(@ـ" و 37ـر ،G*5B ،�8ا ,�F در M,ا("ن (�ز .١٠٣٨ �*(�)، 
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�دهیا B �5ه@<GK ")ل ا5
 B �5وG7 در [�ه�y@ و ("ارد ا$��� �B "@@5 ـ�y) �ـ� >@
ن ��ّ" �  �G$ا") "@$� �5 i)  . $,د (�ز��ار �"ن /را�x از �

ا(Kـن  5ـ� @�ـیا �(@ـ" و Pیـر  از �ا  ّ}ـ� یـ �, و �@"م ��M[ �رو .١٠٣٩ �*(�)
�)B � ")ا, B ")�� 
طـ8 (�ـز ،اس
 �"ن /را�x و اس��Gار از �(i و ��5� 
 اّ�ـ. اسـ

5
 ا���� j5 "$ را (�ز �G,ان �5 �ا �,(� �� ��  و اسـ��Gار ���� از /ن &ی$�ا 
یر!
xا(" �"ن /را�,M ل  . ("ارد ا$�

  >[* ����ز را '��م 7 ،7حAاح���ل %*ه* در ,ن : �0م �Rط

ز��ار .١٠٤٠ �*(�)�)   �ـم را (�ـز �"هـ" ا��Gـل 5ـ� �?,ا(ـ" (�ـز ی�Bـ در "ی�
�B "@5 � در ا�� Bو�B�5 ی �� 
دیز  و �ران و �د !ّ�� ����
ن�اط� @�یا �(@" و @ 

"$� �G$ا(" �5 ("ا,G� ز5@"  �م را (�، �B  ")ًء   ,ا را /ن >@(yـ� و �?,ا(ـ" را (�ـزر�ـ
5@ �م "، Jd زش�)�
ن�اط� ا�� ����. a اس@  "$� �G$�5دا �)B ")ز  ,ا  �ـم را (�

"@5 �ل Bو�Gا� �e�' "ز �"هـ و �?,ا(ـ" را (�ـزر�ـًء   ,ا(ـ"  �Bـ ،��  �م 5ـ�دن (�ـ
�y)@<  ً7D ّم را /ن ا  . اس
 Jd�a ،�5د  �

 در ا�� .١٠٤١ �*(�)�Bن �5 ی")ً̂  اس
 ��ام /ن در �  rیـ(�د  5ـ� Bسـ�D �یز  ��

زش Bو� �5ده �@ه ه�>@" ،�?,ا(" (�ز ،$,د �Mاب اس�) �  . ("ارد Bا$�

دنیا �5 ���> �رو M,ا("ن (�ز .١٠٤٢ �*(�)GـK و ]GـK*) رو�ـ�ام /ن � 
 اسـ
8�� �Bش از ی�	�5  jاو(" اس"M ل�G� �� ن/ �G$,) ه"$، �y)@< i) ��7ـ
 g7ـ" از �

�( Jd�a $,دK .  

  %�R* دا�R; 7حA ,ن رد را واL=�ت ا��4م ی�'�ا��: ���رم �Rط

(�)*� ١٠٤٣. F)ن "یه س�' �دارا (�ز��ار �� ,5B "$ (G,ا(ـ" 5ـ� �ا  �,(� �� ،�
 درL)/ 
ز��ار ��ن [�ه�y@ و GK"ی� راس�) F)ا ا(ـ"ازه �ـ� "یـ�5,>ـ r "ـ$ 5ـ� �
$" ("ا$�G سL,د و ر5,ع ��� .  

ر 	�د ا�� .١٠٤٤ �*(�)< در $,د (�Bز ی �ـ� 7ـدر 5Bّ�ـ طـ,ر �ـ� 5ـ� �?,ا(ـ" (�ـ



 ٣١٥/   مقدمات نماز 

یاGKز ده$" M,ا("ن (�F)، زمm 
را  سL,د و ر5,ع یB ,ا( ا�� و �?,ا(" (�ز (*�GK اس
)��م ،س� ا$ره � را /(� ،("ارد L)ده" ا .  

(�)*� ١٠٤٥. 
*U �5دن �� �F7 U��F�v� و ��pر ا Bا��Gا�  dB  �5 �B,ر  در� اط�
 �ـ� >@(yـ� اّ�ـ و اسـ
 ��ام (�ز ��Q و (�ز در ،$,د �KJ,ب /(ن �� ���
 هrG و

8��؛ (ـ"ارد ا$ـ�ل ،(*ـ,د �KJ,ب [� ,ه و هrG ,ارید  ��8 �(i و�,د ی دیز  	d�� د
�GّF�ر>� و 'ی$�  d@"وق $"ن 	d�� اU ا�رو 5ـ� �ن / GMیـا(ـ"  �ا("ا ،�3ّ�ـ� aیeـ�  

5	 ،Bاد� ��Bط�ف $"ن � ���اB )�
K ؛�dـ8  �ل دو ه� در Bو� 
ا�� g7ـ" ��7ـ
ز Jd ،$,د�)�a 
  . اس

  �/�د او %*ن و �=�س �VL�7 �0�4 ،ا�0 �4_ ���ز	Pار 7��ن ا	� :�[�R I4ط

ز��ار ��ن ا�� .١٠٤٦ �*(�)�) TL) 
 اسF)ط,ر �� "ی� �   "$� �5 
 /ن رط,�ـ
س ی �"ن ��F�سG /(�� �<�؛ ��س" او L)B "$ �3Fـ8 و اس
 " $"ه��?* (�ز در �5 �

ز�) )�
K ���> Bو� U �5�)*B را ��ا�ه �� /ن � "LسB ـ"ا87 �ـ�  ،8 ��ـ���ـ ،��ارد�
 ،�5B "@5 سL"ه d"ق � ���"ارF)ـیGّ� دن /ن,� TL) و "$� TL) "B  ـ,رتd در

ز را �طr*M، � 8 �,دن�)B دن,� TL) ی ��� ���� 5@" اّ� 
*U ��� ی [�ز�ـ و 	�ش 
ط�ا�G و ("ارد ا$�ل ��� �یز  AJGK� ن/ 
ز��ار ��ن �5 اس�)  ً̂ dا TL) "$F) .  

   ��1ا�* ���ز �7د ��B7و �ی L$�'� زن واVL �ط�ح�ا %[�%�: �R I/Rط

ط�ـا�G �@ـ�� ،�?,ا(@ـ" (�ـز ��ـن rیـ در M,اه@"  �B ��د و زن ا�� .١٠٤٧ �*(�) 
دنیا !�A [یا و GK"ی� ��د از  �  !�A زن "ی� ،mزمGـK، 87ـ"ار �ـ� �ـ"ا���ـ" $ 5ـ� �

(ـن (�ـز از / �Bی�$" اّ� ا��  سL"ه �ل در ��د �زا(,  دو �� ��ا�� او سL"ه ��
�)B ")ا,M،  ز د ��, � از ��د �$"ی' یرد  a اس
 ه�>@" زن هJd�j �<�ی(� .  

 و GK"ی� ��د از ��, � ی ��د 'یو هj رد  ��ا�� زن ا�� .١٠٤٨ �*(�)� jز وارد ه (�ـ
ن �B@ی $,("���� ،@"ی�<,  را ا��mام �ة� �F ه�@� Gط�ا� Aدو ه� ،وا� �D)  را (�ـز "ی�

�� در �5 �$" �,ارد� از �<� �?,ا(@" دو�ره�K� )اه") ١٠٥٧,M "�/ .  
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 �Bـی 5ـ�  dBـ,ر  در ،KـG"ی� �ـ�د از ��ـ, � یـ ��د 'یرد  هj زن ا�� .١٠٤٩ �*(�)
ز ،$,د (�ز �*v,ل �<�ید  از زود ��) �D)� ـ�ید  5ـ� � F� ـ�ام �ة�ـ�mـ� را اGD�، �� �@ـ

Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
ز و اس�) �D) زود � �5 اول F� ام �ة���mرا ا Dـ��G، ـ درd ر,B 
ز [�� در �G,ا(" �5�)،  ً̂ �� �p�B "@)دیا <�ید  (�D و M,د [�� �Uده �L "یـ 5@ـ از ��xـ 

ر�< �G� و )�j از �D)  ید�> ��d [��ـ در 5ـ� Bز( از و ر	�G راه ،اس
 ��د ا�� ی �١د��< 	
8 ،(�ز��ـ�د  "ه و از /ن!�ـA /�ـ ،GK" و ا�� زن اس
ی� ��, � ،$"ه (�ز �*v,ل او ��

A�! � ا - �د� � �7ار���ن / Jd زش�) �5�"$� a - م را 5ر [یا "ی�L)و ده" ا �)�� 
ز�) �D) اول jه، ��@� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
 Kـ
�( �یUـ� ا��ـن 5رهـ [یا ا�� اّ� اس
ز ،d,رت [یا در و ده"  �B ادا�� را (�ز�) �D) اول Jd�a 
 . اس

دیا ی [ر	G راه ه@<م در اس
 ذ�5 نی$L 8p�   : ��دد 
یر! 8یذ (�ت "ی�
ل در .ا��� 
 !�	ـً  5ـر [یـا .ج. (*ـ,د �@Jـ�ف F7�ـ� از .ب "یـ(<,  ذ5ـ� ��5

")�) jز را �� ه  . d,رت (�
(�)*� ١٠٥٠. j��   ط(  [ $�طیذ�5 $"ه در ا�$ j*$ (��ـن  �٢ $ـ�وطیه�(@" س

8 ،(�ز��ار�ز ،(�زه ا(,اع ه�� $�) Aو وا� FJGK�B، ـ�ادا	و و  
� $ـ�8 �ـ( ��!ـ
�ل [�� B	�7 $,د و  �B ه ه�� ��ن@�، "LK�، ه" و ��م [یـا ا�GّFـ�؛ Kـ
�( �*ـّ�	� �*ـ

j�� یr ء@�Gم /ن و دارد اس [یا 
یر! �5 اس
 ��ّ��� �ّ�� در 
���� $B�Q, ه@<
���K� زمm )�
K و   . [ ��j را ("ار("یه ا ��ن �یس

ً̂  ,د$ـ  B(�ـ ا�3eار �ل $�j*$(، 8 $�ط( ��j [یا .١٠٥١ �*(�)  و زن ا�ـ� �ـ�
5,>� ��ن در ���دB TF� ز(ـ"ا( وB و   $ـ"ه 
��ـ( (�ـز و7ـ Pـ"  @ـ$ [یـا در ،�

ز (�D دو از �Bی ا�G"ا دارد وس�
 و7
 ا�� اّ� اس
 �D) Jd�a دو ه� (�ز ،d,رت�) 
ز ا �م از TU و ("ازد�� �� �M �� را (�زش �<�ید  و �?,ا("�) �D) اول، �D) زش دوم�) 

                                                           
محاس+به   یگ+ريس+تادن ديت+ا مح+ّل ا  یک+يس+تادن ين زن و م+رد از مح+ّل ايم ب+يفاصله چھار متر و ن+. ١

  . مرد نمازگزار مشغول نماز باشد  یکه زن نمازگزار روبرو و جلو  یدر صورت  یحتّ ؛ شود  یم
 يیتوان+ا ،مانند اس+تقرار  یطيشرا، شدهکه در محل خود ذکر   یحاتيبا توض  ینماز مستحب البتّه در. ٢

 . باشد  یم  یاستثنائات  یدارا و قبله ستادنيا 



 ٣١٧/   مقدمات نماز 

("ازد�� �� �M �� را (�زش ،زن �5 اس
 /ن ���G و ا("�?,  را .  
. Kـ
�( (ـ��Jم و J�َـ�م [��ـ B	�7ـ) $�ط $*ـj( ذ�5 $"ه ��j در .١٠٥٢ �*(�)

رم �یس و M,اه� و ��ادر ،$,ه� و زن �,رد در ��j [یا ،[ی�@��اJ� )ـ��. اسـ
 ��ـر 
ص �� ا	�ادgGMا j�� �GّF��� از d' در ا�� [ی�@��ا. دارد ��) 
! د�GM ،�دان� ��

�y� v��)B ل,v*� ز�) "$  . ("ارد ا$�ل ،�
(�)*� ١٠٥٣. j�� ط( ذ�5 $"ه�$ j*$ (صgGMزِ  �� ا�) Jd�a 8 و ("ارد�$ 

�y)/ �5  ً [ ��ـjیـا از ��Q �<�ید  ��
 از ،(�ز /ن ه�>@" $,د  KJ� �B,ب (�ز !�	
طj*$ (8 $�ط(� "$�، )�� �B  ا. ��دد��ً̂  ا�� [ی�@ �� �Kن ه�K)ـ, �ـ"ون سـ�,اً  اeو 

ز �*v,ل�) 
ذ5ـ� ) ١٠٥٧(�ـ"ون ر!یـ
 �ـ,ارد� 5ـ� در �Kـ���  !�ـ"اً  ،$ـ,ه� و اسـ
B� ،د,$A�! �  ز او از�� هj ��د (�ز ،�F@"د را (�@� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
  . اس

ً̂  ا�� .١٠٥٤ �*(�) ز ا �م از TU و �?,ا(" (�ز ��د  ���)، ��ّ,G� ز( $,دB  ,��� او 
ی jل او 'یرد  ه,v*� زز [�� در ا�� اّ� اس
 Jd�a ��د (�ز ،�,ده (��) ��ّ,G� د,$، 

زش dB,ر  در�) Jd�a 
�� e, �a �� �5 اس�K� )١٠٤٩ (8�!   . "ی(�

 �� K5B ا�� .١٠٥٥ �*(�)�ّ! ]GK)ا") j�� !�$B، یـا�� را) $ـ�ط $*ـK� ] )jـ�


یر! �)B  ر  در ،�5ده,dB  �5 د�ی در��� ���K� ه ,5B ه8 و �5ده� �gّ�� "ـ$�، 
j�� د�	�یـا !�"اً  �5 دارد را ] jرا ��ـ �ـ�  ،(�ـزش [ی�@ـ��ا؛ اسـ
 (�ـ�ده 
یـر!

Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
د�یـ در ا�� اّ� اس��� ��7dـ� �هـ8 و (�ـ�ده 5B, ـه �Kـ� 

زه ،اس�)B�5 را ی @< ����� ]B ا("ه,M، Jـd�a 
Kـ
 /ن را دو�ـره �mزم ( و اسـ

یM,ا("ه �) h7   . "ی
 اسـ
 Bز(ـ ،�?,ا(ـ" (�ز M,اه"  �B �5 ���د @ر5 در ی ���8 در ا�� .١٠٥٦ �*(�)

ز �5�) �)B  ")ا,M، ز
 در ا�� [�ه�y@ ،اس
 Jd�a ��د (�*U ی س� B �5ز( 5@ر در 
�B  "اه,M زز �5 اس
 ���د ،�?,ا(" (��) �)B  ")ا,M، ز [ی�@ـ��ا. اسـ
 Jd�a زن (�

j�� ص ،��5,رgGMا �� )  . �?,ا(@" (�ز دو ه� ،��د و زن �5 دارد Bز�
دهیا هj ��ا�� B �5ز( و ��د [�� ا�� .١٠٥٧ �*(�)GK ")ی ادهیا ��د از ��, � زن GK و 

ز�) �B "@)ا,M،  ی ,اریدی �Uده  <���5 �$" �<�ید    ً $ـ,د �KJـ,ب �ـ(i و �pـ8 !�	



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣١٨

ه"ه از �(i >@" ه�*� "$F) ا(@" و,G� "را <�یه� F��"@@، ز�@ـ��  اسـ
 Jd�a دو ه� (�
یا� T@� 8 از $[ ا��p� "$ف �D$ �*ی"$F) ع /ن �� ا("ازه 7" /(�D ار ��)/  -  8��

$" rی�5 !�	ً زن و ��د را از هj �"ا �5ده و �"ودًا ا�  ه�Uد� �G$ع داD ار �G� -  ز�)
Jd ه� دو�� aB  "$ (�ـز��ار زن و �ـ�د 5ـ� �$" �ا   �,(� �� �8p اس
 ���G ه�>@" �

ه"ه را <�ی�"ی*� "@@�).  

@yا�� [�ه� ��dدهیا هـj ��ا�ـ� 5ـ� (�ـز��ار زن و ��د [�� 	GـK "یـ ا(ـ ��ـ, � زن 
دهیاGK ��x ١ ذراع ده از "$8 /(�یا ی �J� ��@  ً هـ� (�ـز ،$,د �KJ,ب ��ن دو !�	

ز �ل در زن ا�� ��( و اس
 Jd�a دو�) A�!  �  د از�� ً̂ ا - GK"ی�  5ـ� ���ـ"ار �� 7
 d�aـJ دو هـ� (�ـز - �$ـ" سـL"ه �ـل در �ـ�د �زا(,  دو �� ��ا�� او سL"ه ��


  . اس

  %�k6ّB7 *R ���ز	Pار 7��ن: ه���R Iط

(�)*� ١٠٥٨. �� U�)*B ار�ز��) F)از "ی ن س� و زا(, دو ��G*>)ا U� او، ��x 
ر از�< 
 ��GK ا(<*Uی  � [ی� � m� "$�� [یا gD �8 و ��K� م در �GDـ� سـL"ه ا��
�B د,$ .  

  �� 7��ن ���ز	Pاریاح��م د

ل ا�� M�,ت در (��Jم زن و ��د �,دن .١٠٥٩ �*(�)�Gدن ا�G	ه ا ،�"ه@" را �� �@
ط�ا�G و اس
 ��ام AJGK� ن/ 
 در �5 اسL)/ ز  . (?,ا(@" (�

( در M,ا("ن (�ز .١٠٦٠ �*(�)��B واز 5ـ�/  �ـ�ام ���B,سـ یـ M,ا(@ـ" �Bـ یQB@ـ
�B ")ط8 ،(,از� )�
K "@<و /ن �� دادن �,ش ه� ]GMن (,ا/، ��g�
 �B "$� .  

�� در �Dا�*ن ���ز >; ی�ه�   7��ن�,  Vح�B7وهی��ا�0 � 7  

رش �K اس^م ��ّ"س $�ع در .١٠٦١ �*(�)Dر�س�� M,ا("ن (�ز در �LK" $ـ"ه  �

                                                           
  . م استيباً چھار متر ونيده ذراع نقر. ١



 ٣١٩/   مقدمات نماز 


 از ��" و �LK� U��F�v" ،/ن از ��" و اس
 ا��Jام �LK�، "LK"ه ه�� از ���G و اس
 �LK" ،/ن از ��" و ا���"س 
�� �LK" و ,5	� �LK" ،/ن�i� ن از ��ـ" و $�� ه�/، 

"LK� ��ّJ� ن از ��" و/، "LK� زار� 
  . اس
 ��ـ
 از 5ـ� �?,ا(@ـ" ی�Bـ در را Mـ,د (�ـز اسـ
 ��Gـ� ز(ن ���ا .١٠٦٢ �*(�)

��Jم از �,دن �DJ,ظ)، سA <�ید  �از �ه@� �  "$ M,اه ،�L)/ �)M "$ی � "LـK� 
ی ز [�� B	�j�� 7 [یا در و؛ <�ید  ���) Aز و وا��) JGK�A )�
K .  

ن ��م در M,ا("ن (�ز .١٠٦٣ �*(�)� از ���G $"ه ��GD ���� ،اس
 �AJGK �ا�
"LK� 
 ��ا�ـ� �[�ا��ـ��@ ��ـا� �hـ�ت �3ّ�ـ� �ـ�م در (�ـز 5ـ� $ـ"ه 
یروا و اس


یدو K ار�ز ه�) 
  . اس
 : اس
 ���� /ن از و �$" �B ���وه � >@" در M,ا("ن (�ز .١٠٦٤ �*(�)

8. ٣. (���ار [�ز�. ٢. ��م. ١��� )K)اB 5� دهیاGK ی �GـK*) 
�ـ8. ٤. اسـ�� 
ز �5 �در� 
ن�M و �ده در. ٥. اس�( ���ا ا�� ،5,>� و K5B �5 ـ,رF! ـ�B "5@@ـ 


$" ز��F) و �y)@< 
$" ز���، 
�8. ٦. اس
 ��ام ��ا���� xـ�اغ و / ـ< .
(� در. ٧M�8. ٨. �$" / x 5,ره �5 � ه� و /$}��ـ� و >ه �� ادرار �Jـ8ّ  5ـ� �ا >
 Uــ�ده /ن �رو /(�ــ� �<ــ� دارد روح 5ــ� ���ــ> �KّLــ�� و !�ــT �رو�ــ�و. ٩. $ــ"�

 در. ١٠. ��*@"�B�5 ی Tیـ !�ـ (�ـز��ار �رو�ـ�و >@ـ" ه� �$ـ" �(ـ"ار �KّLـ�� 
"$F) .7ا  در. ١١B �5 A@�ُ ن در/ "$� .١٢ .8��� �F7 .رو. ١٣�ـ� F7 .ـ. ١٤��] 

ن در. ١٥. �F7 دوGس�F7 .١٦ .Kیه�� "LK�، ر �ا��!� �G$ا") "$ در اسـ
 ���وه ،�
Q�� "LK� ز  . �?,ا(" (�

(�)*� ١٠٦٥. K5B �5 8ّ  درJ� ر,F! ز ��دم�) �B ")ا,M ی K5B رو��و� 
 ،اوسـ
AJGK� 
ی FK �a ا�� و �<�ارد ���> M,د ���,  اس g! ی هـKB jـ�(یر  ی >,ب 

"$� 	5B 
  . اس



/N�*� ) ��9ه/ و�	9ّ�  

  4B7* و ��ازم ,ن �اح��م ا�Pا7
(�)*� ١٠٦٦. TL) م ،س�' ،[�ز� �5دن و /mت و �KـL" ,اریـد  داMـ8 ط�ف و �

�B �5 p�یوس�B ء از ه� و اس
 ��ام ،�L@Uه ه و دره ��8 $,د KJ� "LK� �B,ب �@
T5 "��D� �5 TL) ه"$ 
س
 	,راً  "ی� اسL) و 5@" ط�ف �� و (�,ده �� �3 را /ن 

Gط�ا� AJGK� ن/ 
 (LـT ا�ـ� و (�@@" (TL هj را �LK" ,ارید  �ون�� ط�ف �5 اس

�( mزم /ن �5دن ط�ف �� ،$,دK � �,�ـA ,اریـد  �ون�ـ� طـ�ف 5ـ�دن (LـT ا�� Bو

Gهr "LK� "$هGـr ���ـ
 ر	ـi  5ـ� ���"ار �� /ن �5دن ط�ف �� و اس
 ��ام �
$" m �Bزم ،$,د� .  

(�)*� ١٠٦٧. TL) �5دن �y)/ �5 ء�ب �LK" $�ون �K� �B و $,د  ً̂  /ن از 	�ـ
ده �LK" درDGه اس"$ 
ی ه 	�ش ��8 ،اس 
5,� ی ه g�� �Uـ[ �KـL" در �5 ی�Bه

�B "$�انی/و  �5 یBه �Uده ی � 
 �� �3 و ��ام ،اس�)/ Aوا�ـ 
 �ـ�ء /(yـ� اّ�ـ؛ اسـ
ب �LK" $�ونK� �B د,$ �ً̂  Bو ده �7ار (� �LK" در 	�DGرد اس,�B و �د��  ً̂  در �ـ�
ر ی �?�نF)ار ا"�>)� �B د,$، TL) ام /ن �5دن�� 

�( وا�A /ن �� B �3و� اسK 

�>� ��)/ 7�B ن")� 
سL) 
��� rGب ه,KJ� ی $,د A�,� ر�e ��B �� و /ن 
  . ��دد �j5 7�xG $"ن



 ٣٢١/   مساجد و مشاهد مشرفه 

 Kـ
�( وا�A او �� �LK" �� �3 ،"ی(� �� �3 را �G) "LK,ا(" 	�د ا�� .١٠٦٨ �*(�)
�7 ا�� Bو�B ]G$ا�� 
سL) A�,� Gهr "$� 
���، �y)�� ا�Gی �"ا(" >@@� ط �

�Gا� Aل ���,ل �"ه" �5وا�م 5ر [یا ده" اّط^ع �<�ید  �� ا�� L)ـ ا�B د�ـ��  "یـ�
  . ده" اّط^ع او ��

 ا�� .١٠٦٩ �*(�)�Bاز ی "LK� TL) یـ 5@ـ"ن �ـ"ون /ن ��ـ �3 �5 $,د Mـ�اب 

�( ���[ /ن �5دنK، ر  در,dB �5 ی 5@"ن�p �5دن �Mاب �B و j5 "$ /(�ـ� یـ �


 ���ا��� rGه i	ره ،ر �*�5��Gدن �� ��"ار 7�8  ,ّ�� و �  �Mابی�� 5@"ن  �ا >
"$F)،  "ی�L)/ ی �َ�@@" را. اسـ
 ا$ـ�ل �Jـ8ّ  5ـ�دن Mـ�اب ��(ـ� و @ـ"ی(� Mـ�اب 
@yا ا�� [�ه����ر � �3 < "LK� ه�  �ـ"ا$F) م /ن �ـ /(�ـ� ��ـ8 �� �Mاب �5دن  �

�a و 8�ِ و /بg� TL)  �ا	ـ�اد ه�>@ـ" اسـ
 ا$ـ�ل �Jـ8ّ  /ن �,از ،�$" $"ه �@
��e "@$�  �ه� اس
 وا�B Aو� �}�داز(" را /ن �سز �ز @�یهZ "LK� ه�5* /ب را" 
  . @"ی(� �� �3 و

�ی�ـ ��ـ �3 ��ـ�ا �KـL" از A G�K7Bی ?�  �5 ��,ارد در .١٠٧٠ �*(�) 
 Uـ� اسـ
 �5دن�Bو ا(" 5@"ه �5 ی ]GM س�Bاب �5 ی�M ا(ـ" 5ـ�ده Aوا�ـ )�
 ا�ـ� Bو�ـ Kـ

<��� "@)� ��/ "LK� TL) ر  در ،$,د,dB �5 ]��� "$�،  "ن�5* /ب از ��" "ی�
�� �� x�  . �<�ار(" او

ی ���g ا�� .١٠٧١ �*(�) 
5,� "LـK� TـL) ـ,د$،  ا�ـ� و ��*ـ@" /ب را /ن "یـ�
 "نی�� �� TL) �G�� "$�،  ���ـ �3 ی /ن 7�8  ,ّ�� از ��"ار "نی��  Bو� ��Fُ(" را /ن "ی�

�5 A�,� 8ّ  ،$,د (�صJ� ل$ـ"/ن �!� ه O �  �5 [یا �<� اس
 ا$�� 
��� rG 
�5 ب دارد ��e �G�5ر �5 را ��,رد ،���
 هrG ر	i ���ا "ی�?G)د ا,�) .  

$ـ" �B �� "LKا��Gا� �B ا�� ،�TLّ@G� �� "LK و (TL [�! ��دن .١٠٧٢ �*(�)�، 
ط�ا�G ���� اس
 ��ام AJGK� ن/ 
$" هB jا��Gا�  �B ا�� �5 اسF)، ـ!�] TـL) را 

�� "LK� ")�F) �>� �y)/ �5 از iا�,  )K)اB �5 وارد �B ـ" $ـ,د $ـ��ده ،$,د@) Mـ,ن �
jMی ز Gا���B �5 ی �"ن درس F�  . اس
 او 

(�)*� ١٠٧٣. TL) م �5دن�� �,g���]� ام�� 
 از �Bی ا�� و اس�)/ TـL) 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٢٢

(�y ،$,د@< TL) ن")ط�ـا�G ���ـ�؛ اسـ
 وا�ـA /ن ��ـ �3 ،�$" Bا��Gا�  �B /ن � 
AJGK� ن/ 
$" هB jا��Gا� �B ا�� �5 اسF) ـ,ر از �ـ�م در  و 5@@ـ" ��ـ �3 را /نu@�

�� �ا�G"ا�K�، �eره رو,ّ@� 
 7ـ�ار /ن در �3ّ�ـ� �F7 و ��ّ"س aی�B G�K7B �5  �e@ی اس
 Jd[یه  � رواقیس اّ� و دارد $@" ،هF) "LK� ا��، 
(LـT  ،در d,رت هrG ���ـ

$" Bه وا�A � � /ن�و  �3 ه ��ام �5دن /ن� .  
(�)*� ١٠٧٤. Gط�ا� Aن وا�/ 
ط�ـا�G و (�@@ـ" @ـ
یز  ^طـ �� را �LK" �5 اس 

AJGK� 
�ا$ d,رت �� اسBن ��8 �5 یK)دارد روح ,ان�� و ا )��
یز  @ "@@�) .  
(� /ن �� �� و AgQ "@@5 را ��LK" ا�� .١٠٧٥ �*(�)M ـ" و@)یـ �Kـز(" /ن � 


�( ��ام ،�5xد( (TL  ،@"ی(<,   �LK" /ن �� <�ید  �5 $,د �Mاب �ط,رK ن �� �3 و/ 
Aوا� �)B "$� .  

ی ��Dو$@" را /ن  ,ا(@"  B(� ،$,د هj �ابLK� M" ا�� .١٠٧٦ �*(�) 8Mـ دا��r و 
ن�M و �ّده�   . @"ی(�

(�)*� ١٠٧٧. "�K�� �5 ز� در�]  ر�اسـG �هـL� �GM [�ه�y@ـ و $ـ,("  �Bـ سـ
"�K�� �5 ز� در�]   ��hت و7' �5 یBه  [�ز� ��B )8وD7 �هeه �ر"$ 
) اس


یوK5B �5  m ا�زه � !�$B ء ،دارد(ـ� و (ـ"ارد را �KـL" ��ـj $ـ,د  �Bـ �@Mز�) 
  . $,(" KJ� �B,ب
(�)*� ١٠٧٨. ]GMو�	ه و در �L@U ء�ا$ و �KـL" ا�ـ� و اسـ
 �ـ�ام ،�KـL" <�ید  

5ر �� �LK" ه�ن �� �� در را @�یا "ی� ،$,د �Mاب ")�F� و �y)7�LK� 8" /ن در >@ 
دهDGاس )�"@GK، 7�ـ8 هj <�ید  ��LK"ه در ا�� Bو� $,د ��gف <�ید  �LK" در "ی� 
دDGهاس )�"@GK، �B "@)ا,   ��ـ �� dـ�ف اسـ
 ���ـ[ ا�ـ� را /ن Uـ,ل و ��Dو$@" را /(�
  . @"ی(� <�ید  ��d �� �� "LKف ��(� و �LK" ه�ن

  4B7* %; و 7��وه�ت �7%�ط �B7حّ=�ت
(�)*� ١٠٧٩. ]GM در 7"ر ه� و اس
 �LK� AJGK" س�� Aسـ ���Gـ� و  ـ�  �@

"$ن �5 �)��K� ���G* ده /ن ازDG5@@" اس، �G�� 
 5ـ� ��KـL" ��ـ �� [�ه�y@ـ. اسـ



 ٣٢٣/   مساجد و مشاهد مشرفه 

$" �MB �Bا� �� rی(�د �، AJGK� 
 /ن ��ـ �� �5 $,د �Mاب �ط,ر �LK" ا�� و اس
]��� "$F) �B "@)اب را /ن  ,ا�M "@@5 ره وز(" دو�K� ���� �B  "@)ا,  "LK�� 5ـ� را 
 �Kـز("  ـ�  �ـ�رگ و 5@@ـ" �Mاب دارد  ,س�� �� ز�( ،��دم ج�ا�G د��8 �� و (*"ه �Mاب

�GّF� : اس
 mزم (��G >@" ��  ,ّ�� @��ز� [یا در ا

'�$" ه�� /ن را �Mاب 5@@" ،ج در �LK"� ,س�� �,رد ا�G �ا�� ��ا. اF) زمm،  در "ی�
 mزم ��"ار �� �5دن �MابDG5د ا,$  ً̂  �KـL" 5@ـر �5 را B@�ز� M,اه@"  �B ا�� ��

ر [�ز� و �LK" [�� ,ارِ ید  ��دا$G[ و � "@@5�LK� 2J" �� اس@5، 	5B سـ�� در,  

"LK� 
 Aیـ ?�  �ـ� اDG5ـ ،�ـل [یـا در و (�ـ,د �Mاب را �LK" ه��  ,ان  B(� ،اس
  . $,د  �B ,ارید 
 "ی L" "ی�. ب@�� "LK� A�,� 3� ��B "LK� �� ار"�� ���G* از �y)/ در 
M و سـ

 ��هـ ،�KـL" ��@ـ Aی ?�  d,رت در ،[ی�@��ا. (*,د اس
 ���,ل �@ [یا ا��ل سز
�ی� ،$,د �LK" ���,ل �ّ"  از B ��x�� �A�,� 3 �5 �ا(<ر س�8 �,(� )�
K .  

ن�اط� ی [��ی "ی�. ج@ �G$دا "@$� �5  �
 @�یهM [� ـ�� ���ـ,ل �ـّ"ت در �KـL" سـ
�B ا. $,د��
 �ه  @�یه�  و �?رج [� �� !"م سAF �� ا�� ،[ی�@M(LK�، �eG" سB 

"$F) �5 "LK� ل �ّ"ت در,��� �ی� ،�LK" �5دن �Mاب ،$,د �@ )�
K .  
ه. د@�B�5 را ی 
ب �� B	�ه@< �اث�� ��ء و دار(" B?ی ر  7"�K� �B  /زه ،@ـ"ی ا�ـ

  . $,د  B(� داده /(� Aی ?� 
(�)*� ١٠٨٠. � �� K5Bـ و اسـ
 �AJGK ،/ن در >�اغ �5دن رو$[ و �LK" �5دن 

�5 �B "اه,M "LK� ود�� AJGK� 
س و F$,M "@5, را M,د اسF� 5Uه�� و 	�M و و 
7�G�B "$,{� و �  xD5 د,M وارس راB "@5 �5 
سL) ی�,د� /B �� ـ" /ن$F) و i7ـ,� 

 اول ،�LK" �� $"نوارد U� 
 و �<ـ�ارد را >ـ¢ �Uـ اول ،/�ـ"ن �ون�ـ� �,7ـi و راسـ
@yه��] AJGK� 
  . ��ود �ون�� � �ید  ه�� از و $,د وارد �LK" �� زود � ه�� از اس

(�)*� ١٠٨١. G7وB نK)وارد ا "LK� �B د,$، AJGK� 
 g7ـ" �� (�ز ر�5
 دو اس
J �
ز ا�� و �?,ا(" �LK" ا��Gام و �) Aی وا� AJGK�  ید�>� jا(ـ" هـ,?� 	 5Bـ


  . اس



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٢٤

دیز  .١٠٨٢ �*(�) ]G	ر �� "LK� و ]G	در ر "LK�� �5 ار� �KـAJG ،(ـ"ارد (�ـز�

  .اس

(�)*� ١٠٨٣. AJGK� 
 �KـL" در یBا!G@ـ �Bـ �رو از 5ـ� g?$Bـ �ـ ا(Kـن اس
�e� �)B دو  را��3 ،$,دGسB و (�@" ���7ار 5رهـ در و (?,رد �Qا او �  �*ـ,رت او �ـ

 و (�@"Kه" زن او �� و �د�(< زن او از و (*,د او �یه�") .  
ن ا�� ،�LK" در "ن�M,ا� .١٠٨٤ �*(�)K)ر ا<$ـ" (F) و 
FJـd ره 5ـ�دن در�ـ


 �*v,ل و 	�وش و "ی�M  و �د( �5ره�@d ا("ن و $"ن,M $ـ���ـ 5ـ� g)�
J و 
"@)$" /ن �F)، وه��� 
 در را @��سـ اMـ^ط و B@ـ�� و دهـن /ب اس
 ���وه ��( و اس

"LK� @"ازد�� ���در � h��B ام ،�,ارد�� 
 ط�ـA را �ا ��*ـ"ه اس
 ���وه ��( و اس
(� اذان ���ا d"ا �5دن ��@" Bو� 5@" ��@" را M,د �d"ا و 5@"�B ارد") .  

 �yـ� دندا راه اسـ
 [�ه�y@ـ و اس
 ���وه �LK" �� ,ا(�ید  دادن راه .١٠٨٥ �*(�)
v��)B �5 ت (�ـز��اران ��ـ�ا ��ا��ـ
 �,�ـA و 5@ـ"  B(�ـ را �KـL" ���ـ
 ��ا!

�B  ی $,دل @��یا �Gا� �B  رود "LK� را TL) "@5 در و Q�� ت [یاm ��y دادن راه ،�
�� "LK� �)�B ؛ ("ارد���ه ��B،  ,�
یاو �G$ر و دا5 "@KUا  "هی� 
 ��ـ,رد ��ـ8 اس

 5ـ� K5B و ��دد  LK� �B" و (�ز �� /(ن ��@"  !^�7 �!� K�"L �� ه  ��y /�"ن �5
Uز�
یاذ را ��دم ده( x��M �5  ,,رده @�یا �(@" و ��س و  �B "ـ�وه ،5@ـ�� 
 �ـ� اسـ

"LK� ود�� .  

�L Q�K�	 در *L�B7 7/�ه* و ;K�ّ/7 از�� ید �ه� ا���0ده و ���,  
( ه� ���ا .١٠٨٦ �*(�)��K�B �ی� 
دت �� �LK" در اسF! ز و ا(ـ,اع �یس و (�

دهDGدازد اس�{� �>� �y)/ �5 Aس@� "LK� )�
ن و Kـ)ده در ه�ـ� �Kـ��DGن از اسـ/ 
وK�� "@GKه .TU ا�� K5B ا���ز دت ی (�F! ی 
pیـ �7/ن �7ا یـ Tی ـ"ر  یـ د!ـ 

�u!,� و Q�� یا
 �KـL" از ی�Bـ �ـ� Mـ,ب �ه  ه"ف از @��Fـ ،�د�ـ�< سـK5B 2ـ� 

�ا��� ی 5@" �ون�� ��ن /ن از را او  ,ا(" B(� و ("ارد را او � 
 را او (*(� و !^�

 ���ا �5 -� ]G	�� ن /ن درر - داده �7ار ��@5 ")�(ـ"ارد 5ـ�  j�� ]B 	�7ـیو در ا �



 ٣٢٥/   مساجد و مشاهد مشرفه 

ده از ��ـن را  ��5 زود � /�"ه � 	�د �ه"ف و �Qض 	�دDGـ" اسـg7 �5 ��"ًا /�"ه و
 �*�G ی�$"  �G*�O  ،داردO "$F) . ّGF�ل �ا�Gم �5 دارد ا� �ـ� ط,اف !�8 ، �ا�j ه@<

Q�� ن در ط,افز و ا��Jام �LK" از ط,اف ���) �� ده و 5ره �یسDGاس   �ـ^ل �هـ
�" �یس درK� م"ّ�� "$ط�ا�G [ی�@��ا. � Aن وا�/ 
 	ـ�د ،�ـ,رد [یـا ��8 در �5 اس


�Fن ،�("ه�� س� ،/�"ه ��"اً  �5 �	�د ���ا را ��MB   . "ی(�
ً̂ �ـ�ا ارد�<�(�ز  ���ا �ا (�(* ا�� 	�د !^�
 و .١٠٨٧ �*(�) وeـ,��	G[  �و ��

ز او /�"ن از 8F7 و "ی(� O �  را ��ن�) 
! dBـ,ر  در<ـ� ی	ـ�د د  ،$ـ,د ����ار ��
�B ا(" �5 اط�,?� 
!ز ���) L)/ ا(" در, � �)�A !^�ـ
 و (*ـd "$� �G$ن دا@

5ــ� ا��ــ B ــ وG7ــ� 
 - <ــ�یه�>@ــ" در ر�5ــت د  - اســ
 7Bن اG7ــ"ا �ــ� ا�ــم ��!ــ
�)��B @< ر ���دد و در,d ]B ا�� A�d 
ز ���ا (*(� و !^��) �g! �� �ـ2 "یـ


�Fا س���او  
�S )�
K،  dـ�A 5ـ� دهـ"  �Bـ ا��Gـل یـ دارد @ن�اط� 	�د ا�� اّ�

7 او �M "�/ 2,اه" ��" ر�5ت ی ر�5
 [یا در اG7"ا ���ا (*(� و !^��B 
  . اس

ه�سـ و 5@@ـ" 	ـ�ش و ��(@ـ" >در ،MB,ا( رو�e ���ا را �LK" ا�� .١٠٨٨ �*(�)B 
ب و ��,�@"Fاس  �KـL" �ـ� 5رهـ [یـا dB �5,ر  در ،�LK� ")�F" در /ن �(@" و �>

  . ("ارد ا$�ل ،(*,د M,ا("ن (�ز �(i و (�س(" �eر
5ره از 5B�ّ  ط,ر �� .١٠٨٩ �*(�)B�5 ی 
 و $�ن ���@� "LـK� 
 و (سـز�ر اسـ

 ً	�! Gهr 
��� "LK� �� بK� �B  /ی"،  �Mـ,د �� 5ره [یا ه�>@" $,د ���Uه "ی�
�ی� M,د "$�س �ه  ��j	 از x h��Bی(� ��8؛ ��@Bی ی و هـ ورزش از h��Bـ ا(Lـم 
 در  �5�LK� ��  ,J)" از ���B,س x?U اس
 F7�8 [یا از و �LK" در Bورز$ @تی �� 
h��B ط2 ازه"ه �@*� �B  د,$ .  



  ا��D) و أذان

زهـ از U�xـ اسـ
 �KـAJG زن و ��د ���ا .١٠٩٠ �*(�)�)� Aوا�ـ �)Fروز $ـ� 
) یــBادا (�ــز ��ــ�ا ا7�ــ� و اذان �DــG[ و @ــ"ی�<,  ا7�ــ� ســ}T و اذان) ��ــ,�ی �(�زهــ

 ًd,gM ز�) aFd ب و�v� ���G* 5  ��ـ�ا ا7�ـ� و اذان �DـG[ [�ه�y@ـ اس
 $"ه "� �
5 ��دان � �" ���G*� ؛ $"ه���� Gط�ا� AJGK� 
  . (�@@" O �  را ا7�� ��دان اس

(�)*� ١٠٩١. ]GD� و اذان ��زه ���ا ا7�)�  Aِوا� Q�� ز ��8 ��,�یتی/ (�   �و (�ـ

؛ و�8F7 B از (�ز !�" 	�3 و ��7ن در d,ر B 5ـ� K�) B!�$ ،AJGK� ���ا� (�زه

 �F �� س� ]GD� ،ا("ه $,د,M 
!  . �AJGK اس
 »ا�g�,ة«�� ��
(�)*� ١٠٩٢. ]GD� ا اذان����5 $,د ا!^م <�انید  �� @��یا  
8 (�ز و7Mه دا"$، 

�ی� 
اذان ا!^م mزم اس
 در اّول و7
 ��GD $ـ,د و . (�@"  �B ا!^م اذان را /ن و اس
�
 در /ن mزم (���B �7 "g7ّذن /ن ��د �$" و�
K .  

<���� Q��	 ا@�7; و اذان  
Fَ5ُْ�   ا���ُ « :اس
 ���� L"ه�ه اذان .١٠٩٣ �*(�)

َ
ْ$ـَ�ُ" « ،�� Fـ� >�ر »أ

َ
ْن  أ

َ
  ِإٰ�ـ�َ  m أ

ّ
mإ 

 ُ���ْ$َ�ُ" « ،»ا
َ
  Bَ!�ـ B̈ َ� « ،»ا�g̈^ِة  !َB�B̈  َ َ� « ،»  ا���ِ  َرُسْ,ُل  Jَ�ُ̈�"اً  أ̈ن  أ

ٰ
 ا�Dَـ^

ِ
 Bٰ َ!�ـ B̈ َ�ـ« ،»ح

 Mَ� ِ�  8ِ�َ�َ�Fَ5ُْ�    ا���ُ « ،»اْ
َ
  ِإٰ��َ  m« ،»أ

¨
mإ  ُ��� �B@ی ،اس
 ���� هD"ه ا7�� و �� �F دو rی ه� »   ا

5ْ  َا���ُ « �� �F دو
َ
  ِإٰ��َ  r �F �� »mی و اذان اول از »Fَُ� أ

¨
mإ  ُ��� ��" و $,د j5 �B /ن /�M از »ا


 �F �� » "ْ7َ  ٰ7 دو "ی� »اْ�!َ Bٰ  Mَ� ِ�  8ِ�َ�َ� GD� » �َ B̈[ ازِ�َةُ   َ̂ g̈�	� »اeد ا,�) .  



 ٣٢٧/   اقامهأذان و  

رت .١٠٩٤ �*(�)F!  �ْ$َ�ُ" «ه
َ
̈ن  أ

َ
ً �ّ َ!� أ  ِ�ی »ا���ِ  �B َو » "ُ�َ$ْ

َ
یـ »َ[ �ٖ ْ�ِ�@اْ�ُ�ـ ُ� �أ� ً �ّ َ!� أ̈ن  أ 

» "ُ�َ$ْ
َ
ی »ا���ِ  �B َوَو� َ[ �ٖ اْ�ُ�ْ�ِ�@ ُ� �أ� ً �ّ َ!� أ̈ن  أ » "ُ�َ$ْ

َ
 اذان ��ء »ا���ِ  �B َو� َ[ �ٖ اْ�ُ�ْ�ِ�@ َ� �أ� ً �ّ َ!� أ̈ن  أ


�( ا7�� وK "@<دت ه� ��hت) �,دن [�ا����@ ��ا�( إ�رت و 
یو�B ��  m,اه و $�
�!B ]� ا�B A�
 �ـ� $�دت 5@@"ه 5�8 و اس
 �M AJGK,د �M,د� � �ط� رسـ

�g7 p" �"ون اس
 M,ب [ی�@�� ا �$" �B �ا�5م رس,ل��
ْ$َ�ُ" « از ��" ،
َ
 Jَ�ُ̈�"اً  أ̈ن  أ

ّ�
  �� »  ا���ِ  َرُسْ,ُل )
��7 �GD� د,$ .  
�ی�ــ دارد !L�ــ� 5ــ� K5Bــ و �Kــ	� 	ــ�د ��ــ�ا .١٠٩٥ �*(�) 
 از 5ــ"ام هــ� اســ

����   . "ی�<,  �� r �Fی را ا7�� و اذان �ه

;�L�' ا@�7; و اذان  
 » ُ���Fَ5ُْ�   َا

َ
ل �M"ا �B@ی :»أ�G� رگ�  . 5@@" وd' را او �5 اس
 /ن از  �  �

 » "ُ�َ$ْ
َ
ْن  أ

َ
  أ

ٰ
m  َ��  ِإ

ّ
mإ  ُ���دت �B@ی:    »ا�$ �B jا �5 ده"MBاوار ی� Kـ
�( �UسـxG سـ

(�ی �5 یMB"ا �<�> 
  . ("ارد rی$�  و اس
 » "ُ�َ$ْ

َ
ّن  أ

َ
 �ـ[ �Jّ�ـ" �hـ�ت 5ـ� دهـ�B jـ $ـ�دت �B@ـی :»  ا��ـ�ِ  َرُسـْ,ُل  Jَ�ُ̈�ـ"اً  أ

���ده و F!� U��F�v"اGس�	 
  . M"اس
 » "ُ�َ$ْ

َ
دت �B@ی :»ا���ِ  Bٖ َوَو� َ[ �ٖ اْ�ُ�ْ�ِ�@ ُ� �أ� ً �ّ َ!� أ̈ن  أ�$ �B jت �5 ده�h� ـ�!B� 

   .اس
 M�2 ه�� �� M"ا Bو� و ���@ن ��ا�
 » �َB �!َ Bٰ  ِة^g̈�ب �B@ی :»اG*� ا���ز �) .  
 » �َ Bّ �!َ Bٰ  

ِ
ب �B@ی :»اْ�Dَ^حG*� ا���ر >Gرس� .  

 » �َ B̈ �!َ Bٰ  Mَ� ِ�  8ِ�َ�َ�ب �B@ی :»اْG*� ا���  �Gی��] ز �5 5ره�) 
  . اس
 » "ْ7َ  ٰ7 
ِ�َز �B �� �J �2@ی :»ا�g̈^ةُ  �) U�� "$ .  
 » 

ٰ
m  َ��  ِإ

ّ
mإ  ُ���
�( �UسxG س�اوار یMB"ا �B@ی :»اK �>� ا"MBـ�ی 5ـ� ی)> 
 و اسـ

  . ("ارد rی$� 

  ا@�7; و اذان %; �7%�ط `ی�Rا
�� �ه ��Bیو  .١٠٩٦ �*(�)�K� ز ؛ ذ�5 $") ١٠٩٢( اذان ا!^م دراّ� اذان وا7�� (�ـ
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3B �B � �� "�� 8pی$�ا �هj داراK� �5 در "$  . $,د �UBدا�GM �/ن ن ��

X; �ع�@A و R ،*ی	�  �>; اذان و ا@��R :B<� 7 ;7ط اّول و دّوم و 0ّ�م
  �7د %�R* ،�7دان �%�R* و در اذان و ا@�7; %�ا ��7دوازده ا7

a �اش dـJ اذان وا7�ـ� Bدر dـ,ر  ،"یـ�,  �5B اذان و ا7�ـ� �ـ �	�د .١٠٩٧ �*(�)
87 و $! �5 
ز ��!ـ
 �ـ�دان اذان و ا7�ـ�  ��$" و ا�� ��ا ��B دوازده ا���اس�)

�B  ,ی�"، "$  ١.��د �


�( $�ط اذان اّ� ��,غ درK ن ا�� وK)اذان ا �y� ) ��یـ �*ـ@,د را ��ـ�� � 
یـ�� 
ی "ی(� �y� ) ��� ����ز ���ا �) 
!ء /ن ��  ,ان �B "ی�<,  اذان ��DG5د ا,�)  ��@� اّ�
Gا���) Aط وا�B �� ���) �yّ� ��ء �5د� ,ان �� ا7DG5ا �.٢   

 ��y ا7�� و اذان اس
 ذ�5 نی$)  
ِ

��� ����5	 ا$�ل M �B,دش (�ز ���ا B اس
 .  

I/R و I4]� رم و��%�R* ) و @G* @�%� و اODص(�ّ��  %�: �Rط �
gا��Rرت ا�m و در، X' و��,ن را *]< Q حm ن را,� ��% kی* .  

(�)*� ١٠٩٨. ز ��) ��" در  �م ��^ت /ن � g7" ��7ـ
 و اMـ^ص و یاذان و ا7
)���! �� �B Jdد و ا�� اذان�,$ �GD� a و ��ز >@" [�� ا7�) O�G*� "$�  [��ـ�ّ  "یـ�

ز 5"ام ���ا �5 $,د�) �GD� �B د,$  ً̂ �� K5B �5 "g7 ا("ن,M ز h7ـ (�ـز و ادا (�
ز 5"ام ���ا "ی�,  �B �5 �ا ا7�� و اذان 5@" ��ّ�[ "ی� دارد�) 
ی ،اس K5B �5 "ـg7 
ز >@" دارد�) h7 ")ا,?�  (�ـز 5ـ"ام ��ـ�ا "ی�,  �B �5 �ا ا7�� و اذان 5@" ��ّ�[ "ی�
h7 
  . اس

 �RIرا رع��'�': ط ه�� Vی*]< �  

(�)*� ١٠٩٩. �� سـ�,اً  یـ !�"اً  را ا7�� ،	�د ا�� [ی�@��ا $,د ��GD اذان از ��" "ی� ا7
                                                           

، دي+بگو اقام+ه و اذان آن+ان جماع+ت نماز  یبرا است محرم مردان با که  یزن اگر است ذکر انيشا. ١
 . ستين  یکاف واجب اطياحت بنابر

  . شود یگران در مسائل بعد ذكر مياكتفاء به اذان و اقامه دح موارد يتوض. ٢



 ٣٢٩/   اقامهأذان و  

ی �� 
�ّ! ]GK)ا") ���K�  ,>� 8 از اذانF7ا ،"ی���یا !�8 �� ] AJGـK� )ـ�� ،)اذان و ا7
  . "یmزم اس
 /ن را دو�ره ��" از اذان �<, 

(�)*� ١١٠٠. 
یر!  � �A ��] یـ اذان ��^ت 	ـ�د ا�ـ� [ی�@ـ��ا اسـ
 mزم 7�ـ�ا 
ً̂  "ی�<,  �A �  �"ون را ا7�� و اذان 5��ت �� » �َ B̈  َ�!َB  

ِ
 Bَ!َ�ـ B̈ َ�ـ« از 8F7 را »اْ�Dَ^ح

 از "ی� ،"ی�<,  »ا�g̈^ِة �B�5 ی  � �A �� jرده ه,M ره از �,اmت /(�� �<� "ی�<,  دو�
ی اذان d,رت [یا در �5 ��ود [�� ��  . $,د �� �B	�G س� از ا7

I�/ط ه�R :ت را رع�qی�7ا*]< �  

(�)*� ١١٠١. ��] ���� ی اذان �ه �� ا7F)دی" ز ی,$ ��d [�� ا�� و د 	�)/ ���G* از 
d�� ���,ل	 �GMرت �5 $,د ا("ا,d و اذان �� اذان 	ـ�د @"ی(<,  !�	ً  و �?,رد هj �� ا7

ی ��5	 �ا ا7�� و اذان [�>@ ،"ی�,  �B ا7B )�
K .  
d�� �7"ر �� دو /ن [�� ا�� و @"ازد�( 	d�� ا7�� و اذان [�� "ی� 	�د .١١٠٢ �*(�)	 

ب ا7�� [یا اذان ،��GD �5 را Bاذا( �5 �"ه"K� ـ�ا ،(*ـ,د��ز  Bو�ـ Kـ
�( 5Bـ	 (�ـ
��d�� در �5 ��,ارد $"ن 	�K� )اه") ١١٢٠,M "�/ (� jت را �� هmا,�B ")و ز )�� ا�� 

 ،(*ـ,د �KJـ,ب (�ـز /ن ا7�ـ� و اذان �5 �"ه" 	d�� �7"ر �� (�ز و ا7�� و اذان [��
	5B )�
K .  

I�  *ه %�R*�و@� ���ز �Kا ر�R :0ط �

ز و7
 "ن�	�ا رس از ��" "ی� ا7�� و اذان .١١٠٣ �*(�)�) �GD� یـ !�ـ"اً  ا�� و $,د 
ط8 ،"ی�<,  و7
 از B، U�x	�ا�,$ �رو از� 
 [��ـ در و7
 ا�� dB �5,ر  در �<� اس


 �� ��j ،	�ا رس" (�زJّd ن/ �� در �5 $,د  �B ز(��K� )ن��) ١٤١٨  . /�" M,اه" /ن 

Iط ده�R :ده %�� یا@�7; را ا��Bی*  

م و �" /ن را در �ل 7ی	�د � ،a �,دن ا7�� در d,رت ا��ن�Jd ���ا .١١٠٤ �*(�)
دن �<, یاGK؛ "ی
 7یاّ� ر!�� AJGK� م اذانم در ه@<B "$� .  
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  . *ی�� % �ط واVL %� ط��رت�ا@�7; را %[�%� اح�: �زدهIی�Rط 

�� ا7�� �GD[ ه@<م در 	�د .١١٠٥ �*(�)@� Gط�ا� Aوا�،  8KQ "ی��،  ,eیو  �j�ّ 
)Zه�5"ام و��D 
Kاش ه ("$� .$" �G�) ]، � AJGK�Bی
 ایاّ� در اذان ر!� .  

Iط دوازده�R :ا@�7; و اذان �]Cی� *R�=�  

ــ� ��ــ, در را dــ"ا ،ا7�ــ� و اذان در ا�ــ� .١١٠٦ �*(�) ــ 5ــ� �<�دا(ــ" �ا  �,(ــ� � @Q 
�T در MB �5,ا( /واز ط,ر �� �B@ی ,د$ �KJ,بL� ,�� را ا7�ـ� و اذان ،اسـ
 ���,ل 

 ا�� و اس
 ��ام ،"ی�<, @Q وه ،(*,د��� �B "$� .  

  ���ز	Pار از اذان R*ن �0@` �7ارد
 دار(ـ" �O*ـ�G  و7ـ
 rیـ �5 را (�ز دو ،(�ز��ار �5 ��,ارد ه�� در .١١٠٧ �*(�)

ز(�) ��Z ز و�) �g! یز و ��vب (�ز �) *! (U
 ��ـ�ا ا�ـ� ،M١,ا(ـ" �Bـ هj س� *
" (�ز از اذان ،�$" ��GD اذان اول (�زِ ���7& 
 س� هM j,ا(ـ"ن دو  ،اس
 س*U اه,M
ز�) �G�� "$F) ی ��)/ �G�� "$ز [�� ��i �� ط,ر ��ل ��) ��Z ـ� وg! ـ� روز در	�! 

 �KـAJG ،دهـ" ا(Lـم �Zـ� (�ـز �
�	hـ و7
 در را /(� ا�� ،)��Lّ  �ذ �ه (�j روز(
�B "$ت در ه�>@" �	�! "$F) و @yه��] 
 "�ـ! �!*ـ و �vـ�ب (�ز [�� ��i ،اس

$" ا��Jام َ�ْ*َ�� در K5B �5 ���ا !*ء (�ز �
�	h و7
 در ��7ن� . 

�� ،	,ق �,ارد در 	�د >@(�y و�) i�� ز اذان دوم (�ـز ��ـ�ا �?,اهـ" و "ی[ دو (�
ط�ا�G ،"ی�<,  Aن وا�/ 

��*ـ�و! g7ـ" �ـ� و "ی�<, ر�ًء  را دوم (�ز اذان �5 اس 
�� ���� ،"ی(<, @� Gط�ا� Aز اذان ،وا� در و !�	ـ� روز در ��5,ر �,رد دو در را دوم (�

 هـj ر�ـء !@ـ,ان �ـ� و 
��*ـ�و! g7ـ" �"ون - $" �3B �5 �GDی$�ا � - ا��Jام �*��
  . "ی(<, 

دیـز  	d�� �5 اس
 ن/ �� �*�وط �,ارد [یا در اذان $"ن س7& اس
 ذ�5 نی$� 

                                                           
  . نديگو یم »ن دو نمازيبجمع «واندن دو نماز را اصطYحاً پشت سرھم خ. ١



 ٣٣١/   اقامهأذان و  

ز دو ن���) "$F) �  . ("ارد �eر �A �� و (	�� $"ن 	d�� Bو

  ���ز	Pار از ا@�7; و اذان R*ن �0@` �7ارد
 /ن �ــ 5ـ� K5Bــ ،�$ـ@" �GDــ� ا7�ـ� و اذان ��Bــ!G (�ـز ��ــ�ا ا�ـ� .١١٠٨ �*(�)


!ز ���) �B ")ا,M، و اذان �� "ه�@(*ـ را ا7�ـ� و اذان ه�>@ـ" $,د  �B س7& او از ا7
"$
�( B	�7 و �K ��] ز �5 [یا�) 
!�� �� U ه"$ "$$ـ" �����ار ُ$ُ�ف در ی �� 

 وارد ا�ـم 5ـ� Kـ
�( B	�7ـ �$ـ" rیـ(�د  ��!ـ
 (�ـز �����ار dB �5,ر  در ��( و

!
 وارد ���,م ی $,د ��!ط�ـا�G �@ـ�� ،�ـ,ارد [یـا در �ـل هـ� �ـ� و �ـ�دد �� 

Aوا�، F)ار "ی�ز��) �� "g7 !و�*��
   ١."ی�<,  ا7�� و اذان M,د (�ز ���ا ،
ز M,ا("ن ���ا 	�د ا�� .١١٠٩ �*(�)�) �� "LK� و ��ود F��"@ 
 ،$ـ"ه  �ـم ��!ـ

  G7وB �5 'd   ��ـ" �Kـ��� در 5ـ� 3Bی$�ا � ،(*"ه �DGّ�ق 
���� و (?,رده هj �� ه
�B  /ی"، �B  ")ا  ,ا���ز  ��5ّـ" K�AJGـ دو /ن �Dـ�B ]G@ـی "یـ(<,  ا7�� و اذان M,د (�
)�
K ؛���ا�� � �B "اه,M ی�<,  اذان" �G�� 
ر��K را /ن �5 اس �GـKا�ـ� و "یـ�<,  /ه 

ز �?,اه"�) 
! ،5@" ا7�� �<�ید  ��F)و اذان "ی ��  . "ی�<,  ا7
 سـ7& ا7�ـ� و اذان $ـ�ط $ـx �ـ ،F7ـK� 8ـ��� در ذ�5 $ـ"ه �,رد در .١١١٠ �*(�)

�B د,$ : 

ز: اول�) 
!�j�� ]8 $یا و �$" �LK" در �� Q�� "LK� �)B د,$ .  
$@" ��GD ا7�� و اذان ،(�ز /ن ���ا: دوم� .  
ز: س,م�) 
!ط8 ،��� "$F) .�� ل !@,ان
 ا�م ا�� ��!دل ��! "$F) و �,����] 
)��  . $,د B(� س7& ا7�� و اذان ،�$@" دا$�G اّط^ع ا�� [یا از 

ز و او (�ز: >�رم�) 
! rی در ��� "$�، TU ز ا���) 
! �KـL" داMـ8 ��
"$م رد �?,اه" او و �� "LK� ز  . "ی�<,  را ا7�� و اذان اس
 �AJGK ،�?,ا(" (�

                                                           
 او ب+ه اقت+داء ك+ه باش+د  یكس+ان از جماع+ت ام+ام و باش+د م+أموم، جماع+ت ب+ر شونده وارد آنكه مگر. ١

 س+اقط شده وارد مذکور جماعت بر که  یگزارنماز از اقامه و اذان حال نيا در كه ستين حيصح
 . شود  ینم
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jL@U :ز�) 
!$" اداء دو ه� ،او (�ز و ���، ��ز ا�� [یا �@�) 
!ی 	�د (�ز ی �� 
ز ،دو ه��) h7 "$ 	ـ�ادا 5ـ� �	ـ�د Kـ
�( "�ـ�� ا��GّF $,د  B(� س7& ا7�� و اذان ،�

ز�) �B ")ا,M 7& او از اذان(�ز ه�>@" $,د س��5  �B ")ا,M ز�) h7 "$� .  
j*$: 
ز و او (�ز و7�) 
!��  �G*�O "$�،  ً̂ ز دو ه� ���) ��Z یـ (�ـز دو هـ� 

�g! "@)ی ،�?,ا
یا !ز ���) ��@،  �g! ز ��!�T و اّ� ی?,ا(" � ��Z �,ده و او (�
ز ا���) 
!�� �g! در �M/ 
ز(� /ن �ه d' و $"ه M,ا("ه و7 
 �ـ� ،��!ـ
jز �?,اه" او و (?,رده ه و اذان ،�?,ا(ـ" �vـ�ب اذان و7ـ
 اول در یـBادا ��vب (�

��  . $,د B(� س7& ا7
 r$ـ �B@ـی 5@ـ" r$ـ ،�Kـ��� F7ـ8 �ه $ـ�ط از سـ,م $�ط در ا�� .١١١١ �*(�)

ز 5١�5@"�) 
!�� Jd�a ی �,ده
 �ـ� ��8 ،(� Jّـd ـ�B  ـ,د$ )Jـd زa �ـ� �(�ـ
ب �K�B /در و) "ی G(��L، و ناذا ��از U@� $ـ�ط  �Bیا�� در  Bو� اس
 س7& او از ا7

 (�ی!�	ً �� هM j,رده  ،ه [ d "@5 r$ �5'ی ای<� $r 5@" ید ، Gن �ا�/ Aط وا�ـ

 $�8 �� دوم (�ز ا�� Bو� "یاس
 �5 اذان وا7�� را�<, !�� "$�،  اذان و ا7�� "ی�

�� "g7 ء  . ��GD $,د ر�
(�)*� ١١١٢. K5B �5 و اذان ��$" "ه�$@ را �<�ید  ا7�، �<  ،(ـ� ی �$" ��GD او �

(�ز و ا7�� و اذان /ن [�� dB �5,ر  در��5  �B "اه,M ")دیز  ،�?,ا ��d$" (*"ه 	� 
ز g7" "ن�$@ �ا�G"ا از و�) �G$دا 
 او ا7�� و اذان ��  ,ا("  �B ،اسDG5ـ 5@" ا� [یـا Bو

j�� رد در,� G!��B �5 &�	 م$ـ@" "ه�$ـ@ [����,� 	�& ی �$" "ه�$@ را اذان ا��، 
�ی�ـ (*ـ@,د را ا7�ــ� و اذان از K7Bـ�G 	ـ�د ا�ـ� [�ه�y@ــ. اسـ
 ا$ـ�ل �ـ,رد 
 اســ
����  $ـ�ط �ـ� "یـ(� اDG5ـء �ا ا7�ـ� و اذان [�>@ �� و "ی�<,  M,د ،"ه�(*@ �5 را یBه
��)/  � �A �FG�� ��] و اذان �� اذان "ن�$ـ@ �,رد در و $,د ��ا!ت /(� �ه ���� و ا7

ع و) Mـ,ردن �ـ,ش �ـ�( س�ع [�� B	�7 ،�<�ید  ا7�� و�Gاسـ )) دادن �ـ,ش g7ـ" �ـ
)�
K .  

                                                           
نک+ه يل اي+است که ف+رد ب+ه دل  یبلکه موارد؛ ستينجا شک در حکم مسأله نيدر ا، منظور از شک. ١

  . ح بودن آن داردينداشته شک در صح اطYّعات نماز برگزار شده ياز خصوص



 ٣٣٣/   اقامهأذان و  

 را زن ا7�� و اذان ،��د ا�� .١١١٣ �*(�)� "g7 ت
ّ

�� و اذان و (�,ده 
���g ،�*@,د 
��اذان و ا7�ـ� زن "ن �ط وا�A /ن اسـ
 5ـ� �ـ� $ـ@����� ا�G $,د B(� س7& او از ا7

 jت ه
ّ

�� "g7 ء (�@" و �"ونDG5ا@yن - [�ه�ً̂ ذ�5 $" ه� F7 �5 ط,ر - Gا� ��ط �ـ�@ـ
�) Aوا�B ان,  G!اDG5ـء  ،ا(ـ" �5 ��داِن /ن �ـ او �Jـ�م ��B اذان وا7�� زن در (�ز ��

  . (�,د

  �� اذان و ا@�7;یاح��م د
 Bو� "ی�<,  را اذان ،(� ی ��GD اذان r "@5 �5$ ا7�� �GD[ از 8F7 ا�� .١١١٤ �*(�)

ی ��GD اذان r "@5 �5$ و $,د ا7�� �*v,ل ا�� �)، ]GD� زم اذانm )�
K .  
ی اذان [�� در 	�د ا�� .١١١٥ �*(�) �� 5@ـ" r$ـ "یـ�<,  را G�K7B /(�� از 8F7 ،ا7

�5 
�K7 8F7 را /ن از �GD� ی �)،  "یـ�<,  ،5ـ�ده r$ـ /ن �DـG[ در �5 را G�K7B "ی�
�ل در ا�� Bو� ]GD� G�K7B ی اذان از �� را اسـ
 /ن از F7ـy)/ 8ـ� 5ـ� r "@5$ ،ا7

�GD� ی �)، ]GD� زم /نm )�
K .  

  �B7حّ=�ت اذان وا@�7;
� ا��� رe,ان ��ر�,ار 	��ء� B �!�j�  FّJGK�B ا را���و اذان  �� ا(ـ"  	��,ده ن�� ا7

�5 h��B 8 در /ن �,ارد ازpK� /ذ�5 @"هی �B د,$ .  
(�)*� ١١١٦. AJGK� 
 5@@ـ" �Bـ ��ـّ�[ ا!ـ^م اذان �DـG[ ���ا �5 را g?$B اس

  . "ی�<,  ��@" �� در را اذان و �$" ��@" xیd"ا و $@س و7
 و !دل
(�)*� ١١١٧. K5B <ـ�ید  اذان 5ـ��ـ�ا 5ـ� - را ��یـ ا!ـ^م !ـ
 (�ـز ��ـ�ا �� 

�B  ,د - "ی�,@*� AJGK� 
 ،"یـ�<,  و �5ده  ��ار /ه�GK $@,د �B �5 را G�K7B ه� اس

ی�� [�ه�y@. @"ی�,  
 اذانی[ 5ر ��ی�5 �� ا ��ز ���ا �5 �	�د ا7�) 
!�� 

��7َ�ـِ
  7َـْ" ( �ـ, ا7�ـ� 	ـ�دِ  5ـ� Bه@<ـ� اسـ
 س�اوار اّ� اس
 �AJGK "ی�,  �B ا7 
7ِْ�� ا�ّ�j̈�ُ ( :"ی�<,  $@,("ه ،"ی�,  �B) ا�g̈^ة

َ
ِدْ�� أ

َ
�Bٖ  ]ْ�ِ  Mَ� ِ� J َواْ�َ�ْ�@ َوأِd Bٖ ْهِ��ـ

َ
) أ

ی ناذا 
ی�� �AJGK �,دن و ��� M,ا(ـ" �Bـ (�ـز 	ـ�ادا �5 �	�د ا7از ا$ـ�ل  MBـ
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)�
K، �(�ر�ًء  /ن 
ی�� Bو�B ارد") .  
(�)*� ١١١٨. AJGK� 
ن اسK)در ا i7,� اذان ]GD�، رو �� ��F7  و GK"ی�� ,eیـ و 

8KQ "$ [��ـ و ��*ـ" و "یـ(� ��@ـ" را dـ"ا و �<�ارد �,ش دو در را ا(<*
 دو و �
���� �(" ��ف /(� [�� و "ده 	d�� �5B اذان �ه) .  

(�)*� ١١١٩. AJGK� 
ن �"ن اسK)در ا i7,� ]GD� �� اذان از را /ن و �$" /رام ا7
�GKو "ی�<,   � /ه ���� (" هj �� را /ن �هFKy) � اذان �ه ���� [�� �5 �ا ا("ازه �� Bو
��d	 �B "ده، ��] ����   . ("ه" 	d�� ا7�� �ه

(�)*� ١١٢٠. AJGK� 
 rیـ [ dـ,رت 5ـ�یـا �� ازد@"�� 	d�� ا7�� و اذان [�� اس
َن  �GD[ ��8 "ی�<,  ذ�5 ی ،5@" سL"ه ی ،@"��@* �7"ر ی ،��دارد 7"مJFْـ� ُس��یـ ،ا  د!ـ

5
 �7"ر ی ،�?,ا("ی �$" س 	��B ")� [�� زدن ��ف Bو� �?,ا(" (�ز ر�5
 دو ی �
ز ا7�� و اذان�) aFd، AJGK� )�
K .  

(�)*� ١١٢١. ���" )�
K ]GD� و اذان ��(,ان �ا��  (�ز ا7� AJGK� 8�GـK� "ـ$؛ �
(,ان �,رد در (�ز ���ا ا7�� و اذان (<GD[ [ی�@�� ا� A�,� �)B ن �5 $,دز$�)  �F ��

�!B "$� �G$ل را ("ا(,ان ���ا [�ه�y@؛ �5� �ی� 
ء  @� ،اذان از اسDG5ا �� ]GـD� 
F� �� د  و�$�] ء ���� @"ی(�DG5ا �� ]GD�  د�$�] )��  �ـ(,ان ��ـ�ا ��ـ( و س
ا �ی�
�ی� 
�Fَ5ْ ا���ُ « �GD[ �� ا7�� در اس ْ$َ�ُ"  ،أ

َ
ْن  أ

َ
  إ��َ  m أ

ّ
mإ  ُ���̈ن  ا

َ
 »َوَرُسـْ,ُ��ُ  َ!Fُْ"هُ  Jَ�ُ̈�"اً  َوأ

ءDG5ا   . @"ی�<,  5�8 ط,ر �� را ا7�� و اذان �5 اس
 /ن ���G ه�>@" @"ی(�

  7(*7; ورود %; At�B7 ���ز
(�)*� ١١٢٢. 8pK� ز �� ���,طر �� "�هید  rی از (��< �Gدس K� �j �B "),$ : 

p�: '+�ز )�ّ�)�ت. ١K�B 
ز��ار �5 اس�) 
یـر! را /(�ـ (�ـز از F7ـ8 "ی�  و "یـ(�
�� در (�ز ��ّ"�ت  �"اد�K� )٨٨٣ ("$�5م و ذ ا���)/ )��8p در K� �G$�� ن�ـ� 

"$ .  
p�: '+�ز )��ر'�ت. ٢K�B 
ز ا8d �� ���,ط �5 اس�) �B $ ا�mـ�ام �ة� �F و(ّ�
  از "�

 B@ـ" و ��hـی�,  Bهـ وا�Fـت (�ـز �ـ ه وا�F@" و �� /ن از /ن h�� �5B؛ (�ز س^م  



 ٣٣٥/   اقامهأذان و  

M�� و AJGK�B، � وه���B ط,��� x?� و ه� 5"ام در "@$  . $,د BذM �� � �5,د �
ن ذ�5 اس
 ��hی$B زت ���,ط �� (�FJGK� م �ـ ،ازL)ز ا$ـ,د 5ـ�  8F7B از (�

j��  � 8 ذ�5 $" و [ /نیF7 
�K7 و در 
� ���,ط �� ��ـ" از �( M��B ه اذان و ا7�� اس
��  8�� "@GKز هت (�ز ذ�5 ��(�Fاز وا� "�� x?� ه $�� �5 در"Lو س AB د,$ .  

p�: '+�ز )A@?ت. ٣K�B 
  . ��B �B "@5ّ�	 را (�ز 5@@"ه �ط8 �,ارد �5 اس
 ٤ .C&<و �ت  ��p�: '+�ز �تی�K�B 
 و (�ـزه�  $ـr �ـ� ط���ـ,  ا��ـم 5ـ� اس

 	ـ,ق �Kـe, �a 8pـ و دهـ" �B �7ار ��Bرس �,رد را "ی/ U�x �B /ن در �5 یBس�,ه
 . ذM �5,اه" $"



  وا�ANت ���ز

ت (�ز  .١١٢٣ �*(�)Fزدهیوا� 
 : �,رد اس

١ .) ّ�
دنیا( م�7. ٢. GK٣ .) .F� ام �ة���mز( ا�Fَ5ْ در اول (�ـ
َ
 ).�GD[ َا��ُ� أ

٤ .
pد. ٧. ر5,ع. ٦. ذ�5. ٥. �7ا,L١٠. مس^. ٩.  *ّ�". ٨. س . � �A .ت. ١١mـ,ا� 
)UB U درB ا�ز ��,دن ا��).( Q ر5[ و �Gت �� دو دسFوا��� K�  ]5ر�j �B ١.$,د   

(�)*� ١١٢٤. h��B 
ت (�ز ر5[ اسFی ،از وا�@�B ) ن /(� را �� �K)ورد�ـا�� ا، 
 "$ی!�"ًا �  ًهFG$ط8 � ،س�,ًا و از ��)B و �� $,دhB  ر5ـ[ ( <ـ�ید�
ا�ـ�  �B@ـی Kـ

هً j5 ��ددFG$ط8 (� ،س�,ًا و از ��)B و $,د 
 : ار5ن (�ز U@� �,رد اس

١ .) ّ�
 .٢ .F� ام �ة���mم�7. ٣. ا
 ا �B@ی ،�8gGّ �� ر5,ع �دهیاز �GK  ـ� ر5ـ,ع�
م�ر	G[ و 7 F�  ]GD� م  . ر�5
 rیدو سL"ه از . ٥. ر5,ع. ٤. ا��mام �ة�ه@<

@yه��] 5ره [�� @��یا ��,اmت �� ��@� ) ��dd �5ـ,رت  ("ازد�(�ز /ن 7"ر 	
ا	�ل (�ـز  [�ا�� س�,ًا � [ی�@��ا ؛�$" �B�2J �� ار5ن (�ز � ،��ود [�و !@,ان (�ز از �

ز �ط8 اس
 ،d"ق (�@"�L� �� �5,ع /(� !@,ان (�ز  ("ازد�	d�� � ��� ��"ار�) .  
��و ( 
یر!  � �A ��] زب��2J �� ار5ن  ،دو ر5[ (�K� ـ�B ا ؛$ـ,د��ا�ـ�  [ی�@ـ

                                                           
ب+ه . . . ن دو س+جده ويا نشستن بيواجب   یمانند استقرار در حال ذکرھا  یان ذکر است واجباتيشا. ١

ه ي+در کن+ار بق اند و در اين تقس+يم  متن لحاظ شدهدر ضمن واجباِت شمرده شده در   یعنوان واجبات
  . شود  یک در فصل مربوط به خود ذکر ميح ھر يتوض اند و هذکر نشد



 ٣٣٧/   واجبات نماز 

ز��ار ��" از (�ز �G,ّ�� $,د �5 از رو�) ً̂ دو سL"ه  ،در ر�5
 اول (�ز B	�ا�,$ ���
 
ِ

م داده /ن را 8F7 از ر5,عL)ا 
���� ا�� ه@,ز در ر�5
 ؛ (�زش �ط8 اس
 ،ه�ن ر�5
م داده و ��" ر5,ع (�,دهر  $,د �5 ا�G"ا دو سL"ه�G,ّ�� و  �$"اول L)ا ا، Gا� ��ط�ـ�@ 

زش �ط8 اس
 و�) Aوا� Gا� ��ط��@ Aم دادِن  وا�ـدو سـL"ه ��ـ" از  دو�ـره ا(Lـ
	
�( Bر5,ع 5K .  
ز��ار ر5@ .١١٢٥ �*(�)�) �y)@<B  دیرا ز (�ـز  ،�$ـ" �B "�! �5در d,ر  ،"ی(�

ط8 ��B ر  $,د,d و درB �5 از رو� "$ه و س�, �FG$دیا�� ز  ،ادر دو  یدر ر5,ع  �
$" rیسL"ه از � 
ز ،ر�5�)، Gا� ��طm،  8زم ط��@��B "$طـ8 ( ،و ��(� ���
. Kـ


�ر5[ ( ،�دیاز ��
 ز  ��اماm  �ة� �F [ی�@��اK 7 م ر5@�وB  ـ8 �ـ� ر5ـ,ع �ـ"ونgG�
	� $"ِن eر5,ع ���[ ( ا�
K .در  
دیهj ز (ّ��   . ("ارد ��@

١ .��� 

(�)*� ١١٢٦. ن �K)یا" ّ�
  ز را ��(�) 
ر �@"�Bو  5B,>� ���ا �B@ی��7�Zدر  ا
Uه�ل �� � /ورد و mزم ( *<�G� ")او"M�
K  
ً̂ �ـ�  یـرا از 7�M A,د �<�را(" (ّ� �ـ�

ز ��Z �: "یز�ن �<, �) 
ر ر�5�<B j)ا,M �  .  ا��� ��7Bً� إ
(�)*� ١١٢٧.  ��Z ز5@ـ" 5ـ� >�ـر ر�5ـ
 (�ـز (ّ�ـ
  در (�ز !gـ� یا�� در (�

�B )ا,Mj  و]�ّ��  
ی(�@" ��Z اس �g!، 8طز او ��) B�  "$��اسـ
 (�ـز  5Bـ	 Bو
5ـ�  K5Bـ ��ـ5@ـ" و ( [����Z را �� !@,ان (�ز اول و (�ز !�g را �� !@,ان (�ز دوم  �

h7 ً̂ ز ��Z �� او وا�A اس ����)
ء  ،h7 زز ��Z �?,اه" /ن (��) 
یـا�� در و7 
ز ��Z ادا�)Bرا �?,ا(" ی، �5@" ��ّ�[(ّ�
  در ،�?,ا(" M,اه"  Bرا �5 � �(�ز "ی .  
(�)*� ١١٢٨. ن �K)ز �� "یا�) �M/ 7(ّ�
  از اول   [�TU ا�ـ� در �ـ ،�$" MB,د �

	8 $,د �5 ا�� از او �}�س@" >� � �ط,ر ،(�زQB  @5B،  ,>� �< ")طـ8  ،"ی("ا(�ـزش �

  . اس

(�)*� ١١٢٩. ن �K)& ��ا "یا�	�5,>� B U ه�درل ( *<�G� ")او"M"ز �?,ا(ـ�، 
ز��ار ر �) �y)@< TUی(�ـزش �طـ8  ،(�ز �?,ا(" ،(*ن دادن �� ��دم ���ا �B@ی5@"  
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ی ،��دم �$" �M,اه 	�& ��ا ،اس >� �u) دم را در�� jا و ه"M jد�ه� .  
(�)*� ١١٣٠. G�K7 ا��B  ز را>ـ� /ن  ،M"ا �ـ� �ـ /ورد ��Q ���ا ،ا("O ه�>@"از (�


�K7، "�� 8�� "$� Aی ،وا� JGK8 7@,ت��� "$� A، Q "g7 ا ��ا�� /ن"MBـ�  ی�

ی �م (�ز س�ا "@5،  ً̂ �� 
یـر  �7@ـ,ت (�ـزش را از رو �	ـ�د ا�� (�زش �ط8 اس 

ی7@,ت ر  ن�5 � M,ا(" �$"و g7"ش /ن  ?,ا("�  Bز ،ی(*ـن دهـ" را �ـ� �ـ�دم  M,د (�

8 (�ز س�ا یg7 �5" ر >�ا؛ (�زش �ط8 اسdی�� ا
 
(yـ� [�@ه�y. �5ده اس@< 

G�K7B  ی�5 ر A�5ده وا� م دهـ"  �$" �و ط,ر �,دهL)ره ا�5 ا�� �?,اه" /ن را دو�
ز �ط8 ��)B زش را از رو ،$,د /وردیر  ���8 /(�� 	�د ر5,ع (�L�  یه�>@" g7" ر  - 


 (�@"ی	�& در ر5,ع �$" و �� ه�� (�ز س�ا - 
�ا ا�ـ� �?,اهـ" یز . (�زش �ط8 اس
 /ورد ر5[ ز /ن را دو�ر L� 
��7 "g7 �� د �یهB د,$ .  
� از اdـ8 (�ـز 5ـ� /ن را ه�ـ�اه �ـ �Q یBه ��Bیا�� (�ز��ار در و  .١١٣١ �*(�)
مL)ز ا�) B�  یده" ر�) زش �طB 8در d,ر  ،"ی�) B�  در /ن و ی$,د �5 ر ��  ��Bی
8 (�زdیس�ا ا
 ی��d,g?�B  "LK� 8 ��� !@,ان ��ل ا�� (�ز��ار در � "ی(� 

ی��8 اول و7
  Bو7
 �?d,g در d,g?� ط�ز ��B  
!�� � ً̂ dـ' اول  یـ��
ز �?,ا(" و g7"ش از ا�) 
!(�ـزش  ،ا�� (*ن دادن (�زش �ـ� �ـ�دم �$ـ" [ی��



یو �� اdـ8 (�ـز سـ�ا $"� ��Bیو  @� در  یاّ� ا�� ر . �ط8 اس (�ـزش  ،"یـ(@�
Jd�a 
  . اس

(�)*� ١١٣٢. م 5رهL)م ام ا�� M"او ( �ا�� 	�د در ه@<L)ا "g7 �� ز !^وه� ")
ی یه ر � ��5 /ن ا(< - ��( �<�ید  �ه�ا(< ،ز�� (�  
$ـ"  - Kـ
�( �<�ی��ام د (ّ�� �Gدا$ـ

م 	��ـن M"او(ـ"���8 /ن �5 ا(<L)ز !^وه �� ا/�ـ,زش (�ـز �ـ�  ،�ه اش از M,ا("ن (�
"$� jز("ش ه�	ه�ا(< [یدر ا ا�� ،� �e��� )د) ��ـ8 /�ـ,زش 
$ـ" g7ـ" ��7ـ� �Gا$ـ

�ه�س
 و ا�� در ا(<ا Jd�a ١در ه�d,رت(�زش  �e��� "ـ$� �Gا$ـ") 
��7 "g7، 
زش �ط8 �)�B "$�. )h�� درB رت,d از  ط وا�ـA و در ��hـ��@�� ا�GهB،  ـ�� �@ـ

                                                           
  .ر آنيا غيمستقل باشد   یا  فرق ندارد که انگيزه ضميمه. ١
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 ,G	� 
ط8 اس�(.   

 اqح�ام ة� �'�=. ٢

(�)*� ١١٣٣. ]GD� » ُ����Fَ5ْ  ا
َ
 در /ن "یـوا�ـA و ر5ـ[ اسـ
 و � ،در اول ه� (�ـز »أ


ی�,اmت را ر! �Fَ5ْ« ��وفو  »  َا���ُ « ��وف �B@ی "ی(�
َ
�Fَ5ْ« و »  ا���ُ « و دو 5��� »أ

َ
را  »أ

 ,>� jس� ه 
*Uو ( "ی�� ��GD $,د و ا��  ���ـ� /ن  B Jd�aدو 5��� �� !�� [یا "ی�
ً̂  - Q�� ��!Bرا ��  رس  ����	B -  ,>ی�"، 	5B )�
K .  

(�)*� ١١٣٤. Gط�ا� F�  �5 
����mام (�ز را �� >ا �ة��AJGK /ن اس� U �5�x 
ً̂ �� ا7��  M,ا(" Bاز /ن � ی�� (" ،M,ا(" �B ��از  �U �5�x F ی��B د!FKy) .  

�Fَ5ْ« ا�� (�ز��ار �?,اه" .١١٣٥ �*(�)
َ
 ،M,ا(ـ" �5B ��" از /ن �ـ ���را �� > »ا��ُ� أ

�� ً̂ �� » jِKْ�ِ ��ْ�̈�ی »jِ �ا�̈�� ِ[ ا��ِ� ا » ِ���(" »jِ �ا�ـ̈�� 3ِن �ِ�ـَ[ ا�̈*ـ   َاُ!ْ,ُذ ِ�FـKy�،  ـ� /نG��
�5 
5
  »ر« اس�� �F5 را � ) ُـ( eّ��أ�) �Dّ� ـُ� : "یـو �<,  "یFَ5ْ

َ
ط�ـا�B Gو�ـ ،َا��ـُ� أ 

Aز وا�AJGK� »�Fَ5ْ /ن اس
 �5 در (�
َ
 M,ا(ـ" 5Bـ� ��ـ" از /ن �ـ ���ـرا �ـ� > »ا��ُ� أ

")FKy) .  
(�)*� ١١٣٦. F�  ]GD� i7,ة��� � Aِز وا�و  اسـ��Gار دا$ـ��Gـ"ن  "یـا��mام در (�

�5
 دارد B/رام �$" و ا�� !�"ًا در ��� x)"� �5، F� ـ�ام را �<,  �ة�ـ�mز  ،"یـا(�ـ

ط8 اس� .  
(�)*� ١١٣٧. �?,ا(ـ" 5ـ�  �و ��" و س,ره و ذ�5 و د! را ط,ر �� �F "ی(�ز��ار �

�M A,ا( [یأ8ّ7 ه���� M,د را �*@,د �@��ا�" M,دش B  [ $ـ�طیـا 
یـ/(�ـ �ـ"ون ر!
Jd�a )�
K و ا� �� �
دیز  �س� و d"ا ی�,ش  ��5 ی B@�س@< !ّ� �)B د,@$،  "یـ�
(� "ی�<,  �ط,ر� �y)@< �5B F)"$ د,@*� .  

(�)*� ١١٣٨. K5B  �� �5
�ّ! U�"�ی ،mل $"ه �* e�� ن او5ـ�ده 5ـ�  "ا�B Uز�
�)B ")ا,  »�Fَ5ْ

َ
ً̂ و ا��  "ی�<,   ,ا("  �5B � �ه� ط,ر "ی� ،"یرا �<,  »َا��ُ� أ dـ ا�)B  "ا(ـ,  

 �GD[ ا��ـ� اF5ـ��5 �@سA  �/ن ط,ر �را در 7�M A,د �<�را(" و ��ا �� �F "ی� "ی<, �
G*>)ا � "$�x � ره 5@" و ا��5
 ده" و اّ�ـ K5ـ ، ,ا("  Bا$�� jرا ه xF� Bز�ن و 
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� 
 � را�ـ �Fاسـ
 5ـ�  K5Bـ ���5 $ـF �ز�ن و �xF را �� ط,ر "یm �5ل �در زاد اس
B�  ,ده" و در /ن ،"ی� 
5�� ) xG*>)ا ل ���� در �ـ,رد  [ ��ـjیـاو  "یـا$ـره (�

ز و س�) 
pی�7ار ��/ن ( �� ذ�5ه�� �B "$� .  
(v*� �y,ل M,ا("ن  ،(� یا��mام را ��GD  �ة�r F�  �5 "@5ا�� $ .١١٣٩ �*(�)@<

<��
 $"ه  �pیاز �7ا ]GD� ل,v*� » *̈��ِ�� ِ�َ[ اُ!ْ,ُذ �
َ
3ِن �أ ��̈�D� �5ـG[ /ن F7ـjِ«  8 �ا


از �7 pه ،ا"$ 
 (�@" و ا�� > AJGK�، $ ��r اس@G!د ا,M���  �ة� �F "ی(?,ا("ه �
5�$
 5ـ�ده و $ـ "ی<, ا��mام را � 
! �ة�ـ5@ـ" 5ـ�  �r Fو ا�� ���,م در (�ز ��

 �GD� را 
!�5 از  @"��  M �5B �B,دش را �*v,ل !�� Bدر d,ر  ،(� یا��mام (�ز ��
Zیو' 

 اس!Mـ,د ا!G@ـ  �rـ� $ـ - K�BـD FJGـ��وZ ه�>@" - ���,م در (�ز ��

(yـ� dـ"ا�  در (�ز aFd و ��vب و !*ء �AJGK اسـ
 �ـ��,م @��ی��8 ا؛ (�@"@<
B� م را
 ا�م ��!ـ
 �ـ,ش 	ـ�ا دهـ"س�,ت �5ده و  $@,د، ��" و س,ره ا�p؛ �� �7ا

 �y) drـ,رت �ـ� $ـ [یـدر ا ،@ـ"�D �Fـ��وZ [�ه�ـ مM,د را �*v,ِل ا(L،	�دا5@,ن >@
 ,Mیx �) @G!اB  "@5 �   . ا��mام را ��GD اس
 �ة�F�  �5 ��ارد  Bو �@

(�)*� ١١٤٠. F�  ]GD� ام $ �ة�ا�� ��" از��mاr Jd 5@" �5 /ن را�a  �GDی� �)، 
��>� �*v,ل M,ا("ن >�  "$ی$"ه � �)، $ ��r "@�) @G!د ا,M .  

  اqح�ام �ة��B7حّ=�ت '�=

(�)*� ١١٤١. F�  ]GـD� i7ــ,� 
 ،(�ــز [��ــ ��هـ�و  �F ة ا�mــ�ام� �ــ�KـAJG اســ

 را ه  دس  8��5 � �DـG[ ه�ـ�ه ��d�G,رت ��F� mد و  ی ه  �,ش �� 
ا��ـُ� « /ن اس
�Fَ5ْ

َ
 ران از ه  دس
 »أU �"و $,د ا � ]GD� »ر« » ُ����Fَ5ْ ا

َ
یـ ه  �,ش ���8 �� ه  دس
 »أ 

  . @"ازد�را �"ون 	d�� � ه  س}T دس
 ،d,رت ��س"
ح (�ز �GD ���ا .١١٤٢ �*(�)GG	ی[ اr »ـ�Fَ5ْ

َ
�DـG[ هDـ
  و؛ اسـ
 5Bـ	 »َا��ـُ� أ

F� ��  AJGK��B "$� F�  را � �ات��5 /(�GG	ا�� �B "@�)  و (�ز��ار �� ��Lـ,ع /(�ـ
 
�KـAJG /ن اسـ
 5ـ� ا�Gـ"ا  ط�ا�G >@"ه�  "ی(� �B إ��اِم (�ز و ورود �� (�ز را(ّ�

هDـjG را  ��ـسـ}F�  T "یـ�<, (�ـز و ورود �ـ� (�ـز  إ��اِم (ّ�
  �"ون ��$F�  xر�ًء 



 ٣٤١/   واجبات نماز 

F� ام �7ار ده" �ة���mیا و ا] j�� ص �� (�زهgGMا�روز  �)F$ـ�8  �(ـ"ارد و $ـ
  . $,د  BهFJGK�B � jّ  �و (�زه <�یوا�A د  �(�زه

(�)*� ١١٤٣. F�  8 ازF7 ار�ز��) 
یـ« :"یـا��mام �� g7" ر�ء �<,  �ة�M,ب اس 
K�ُ�َوَز LٰGَ یَ[ َاْن َت اُ�7َKJْ�ُْ" َاَ��ْ َو  ،ءُ  KِJْ�ُBُ[ 7َْ" َا َك اْ K�ُ�َاَ(ـ ْ(ـَ
 اْ�KِJْ�ُـُ[ َو اَ  ،ءِ  Bَ!ِ[ اْ

K�ُ�َوْز َ!ْ[ Jَ�ُ Lٰ َF7َ̈�ٍ" َو /ِل Jَ�ُ̈�ٍ" َو  Bٰ /ِل !َ �8dَ "ٍ�̈Jَ�ُ�َ	Jَ�ُ �2JَFِ̈�ٍ" َو  ،ءُ  Bا� 
ِ

a  jُـ�َ�ْ َ �
 ّ@�ِB« ی@�B »ا�ا "MBن � یKن ا��"@� �� �5B @5B، ر(�  , /�ـ"ه و  �@"ه �@��M دِر ��

�J� 2Jّ�"  ،و �[ �@ه�ر �5ر�, � , ( ،از �@ه�ر �<�رد �,5ر��5 ( �ا  , ا�� �5ده
"�ّJ� و /ل، M 
از  Bدا( �5B � یBه  �را �� �Jّ�" و /ل ��D� "�ّJس
 و از �" ,در��

   .»�[ س� زده �<�ر

  �م�@. ٣
دنیا .١١٤٤ �*(�)GK 7 م�وز در d,رت ا��ن و  �) 
�K7 ر : ا�A اس
در >�

م�7. ١ F�  ]GD� i7,� ام �ة�در��mم�7. ٢ ا U�x 7 م�ـاز ر5,ع �5 /ن را�gGّـ8 �ـ�  
  . @"ی�,  Bر5,ع �

م�7. ٣ 
p�7ا i7,� در )FـK  ا("ن ��ـ" و سـ,ره و,Mت�J م�ـ7. ٤) ار��ـ���ـ" از  
  . ر5,ع
��ر5[ (�ز (وا�A اس
  @��ی!^وه �� ا در �,رد اول و دوم م�7 �B "$م�ـّ� 7و ا � 

/ن را از  Bو ا�� K5ـ �$" B(�ر5[ (�ز  اّ�وا�A اس
  ه�>@"در �,رد س,م و >�رم 
زش B  � O "@5، Jd	�ا�,$ �رو�)�a 
  . اس


 ا م�از u@� 7,ر .١١٤٥ �*(�)ِ�دهی�8gGّ �� ر5,ع /ن اس
 �5 	�د از �GK  ر5,ع ��
دشیـو  @"��@*ـ ا�� (�ز��ار ر5,ع را 	�ا�,ش 5@" و ��" از ��" و سـ,ره [ی��ود �@��ا 

��
 ا GK"ی� "ی� ،�5 ر5,ع (��ده "ی�دهیو از �GK ـ�ی�� ر5ـ,ع �ـ�ود و ا�ـ� �ـ"ون ا�@ 
ل GK، �M"ی�� ����"B م�>,ن 7 ،�� ر5,ع ����دد ) ورده��8gGّ �� ر5,ع را �� �، 	5B 
)�
K .نی$ 7 
م�ذ�5 اس َ��ـ� و در(ـP 5ـ�دن F7ـ8 از  ��8gGّ �� ر5,ع �ـ� ��@ـ


�( ر5,عK e,  و�a ���G* "�/ "اه,M 8 ر5,عg	 ن در/ .  
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(�)*� ١١٤٦. �7,�B �5 ��ا�م�7 دهیوا�A ا GK )ر ه��م 5ـ� در �Kـ��� �(,ع 7 >�
 (*,د و (راه (�ود  "ی�) ذ�5 $" ١١٤٤L�ف ��و �d �و Mـj (*ـ,د  Bو �� ط�	ـGK" ی
ط��@�� ا�G ط,ر ه��[ � �� Aوا�Bی � �� "@�) .@yه��Gا� ��ط وا��[ �@ xرا�ـ/ A

�) �D� د را,Mی" .�ر �از رو[ �,ارد یا�� ا Bو<)� "$  . ا$�ل ("ارد ،و ا�3eار �
(�)*� ١١٤٧.  را رو�ط وا�A در ه@<م �7" �@�� ا�Gی(�ز��ار �U م ه� دو[ �ز�ـ �

ً̂ در �ل M,ا("ن ��"؛ �<�ارد �� Gا� ��ط��@  Aوا��)B  ")ا,  U� د را از ز�,M�] - 
� ��Bدارد و� - �ا  ��uJ �>@" ��اه� 
 ( Bدر �pل �7ا,v*� �5�
K  
5$ـ" �Bو س� 


  [یاز ا���)�B ارد") .@yزم ( [�ه�m�
K >@سـ�@B ار رو�هـ� دو Uـ  ��ـ"ن (�ـز�
$" rی ��$" و ا�� رو� jه U، ل ("ارد  . ا$�

(�)*� ١١٤٨. K5B � �5B  ")ا,  � 
هـ را GK، M"یدرسU ـ�ا�ـ��B ز�<ـ�ارد 5ـ�  �ـ
دنیاGK 7 م�و�� ا�d، G"ق (�@"�� او  @� ���� 
 ،mزم ط�(�زش �ط8 اسF)را  "یـ هـU

دنیا ه�>@"�<�ارد  د �زیز GK 7 م�و  . d"ق 5@" 
دهیوا�ـA ا ِم �ـ7 ��5 ��ا Bا�� �,�7 .١١٤٩ �*(�)GـK - 7م�  � �از رو - Bر5@ـهـ

 $,د �� �,(� یراه ��ود  �7"ر ی�"ن را  �ن ده"  B	�ا�,$� �� d �5,رت (�ز  �ا �
و رو  م�ـ�5 � dـ"ق 7 ط,ر� ،jM $,د ��B ط�	 یهj (?,رد و از F7�� ��J@ف (*,د �� 

ی ،سز�ر �$"�� F7�� �,دن  � ��Bل ("ارد ،5@" �� � ی  . ا$�
ن � .١١٥٠ �*(�)K)ا  B  ")دهیا  ,اGK ")ز �?,ا�)، F)ـ ،@"��@*ـ "یK5 ً̂ 5ـ� در  �Bـ�

دنی�,i7 اGK، � 
5�� x)"�B "@5 ی < �� 
 x)"��5B را  یده"  �� � ����FL,ر اس
ی�5 5@"  هUیx � را��G*  ز از ���,لدنی�ـ,ارد ا [یـ�5 در ا �ا �� �,(� ،�<�ارد�GـK 

دهیا  ,ا("  Bه� ط,ر �5 � "ی� ،dB "@5"ق �GK ـ�ز �?,ا(" و�)B ـ,رت ��ا�ـ� �ـ� هـd 
ز �?,ا(" @"�راس
 �@* "ی� ،GK"ی(G,ا(" ��) �GK*) ا. و��دهین ا(�ـز M,ا(ـ" [ی�@GـK  �ـ

  . ��ّ"م �� (�ز M,ا("ن (*�GK اس
 ،)��8 �,ارد ذ�5 $"ه( �ا�3eار م�7
ن � .١١٥١ �*(�)K)ا  B  ")ا,  *@��"@، F)ا� "ی,Mه�"  
ز �?,ا(" و ا�� (G,ا(ـ" راسـ�)

*@��"@ �ـ�  "یـ� ،@"��@*ـ  ,ا(ـ"  d �)B,رت ��و ا�� �� ه @"��@* ، ,ا("  Bه� ط,ر �5 � "ی�
�ـ"(x رو �ـ� F7�ـ�  �� �5�  ,�F7�� ��U �� "$ �GD�, �?,ا�" ط,ر�5 در ا��م  ا� �,(�
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G7و $" و  �B �5  ,��U �� 
 ،mزم ط�راس
 �?,ا�" �@�� ا�G ����[ اسF)ی"  ,��U ��� 
$" [ی>¢ �?,ا�" و ا�� اF) ]��� دو، 
 �?,ا�" ط,ر "ی�*U ��� هـU '5ـ� 5ـ�او  

"$� ��F7 �� رو .  
(�)*� ١١٥٢. K5B � �5B  ")ا,  دنیا !ّ�ـ
ا�� ��Gس" GK،  �� �5"ی�GـK -  ه� >@ـ" �ـ

 و �(@" /ن ی ,اریدادن �� د  �� �g! "$7�ـ8  ـ,ّ�� �eـ�ر ی$,د  sی��  - �B  ـ� او�
ز �?,ا(" و >@(�y از (*GK[ ه�G� jس"  ,ا(" �B ،��س"�) �GK*)، �B  ")ا�  ,ا,Mز  "ه�ـ(�ـ

M,اهـ" ) ١١٥٧( ���$"ن و7
 در � K���j ��ط�ف $"ن !�رش 8F7 از س}� و �?,ا("
"�/ .  

دنی(�ـز از ا [�ا�� (�ز��ار در � .١١٥٣ �*(�)GـK ان, 5ـ� از  Bدر dـ,ر  ،$ـ,د (ـ
 ,ا(��ط�ف $"ن )B  ,Mیx  ز�) 
ا�  /�M و7)�" "$�، و ادا�ـ� (�ـز را  @"��@*ـ "یـ�

 jهـ ]GـK*) ار از��?,ا�ـ" و ادا�ـ� (�ـز را  "یـ� ،$ـ,د (ـ ,ان(*�GK �?,ا(" و ا�� (�ز�
 "ه�M,ا�� �� ر��
 F7�� �5 د 
یر!�K� )ن��) ١١٥١و  ٩٢٠ ـ  B$ـ" �ـ� �ـ /ورد و�ـ 

� �G	�>) رام/ x)"ـ> "یـ����  �ذ�5هـو ��ـD� jـG[  "یـوا�ـA را (<,  �از ذ�5هـ
 ّFJGK�B ���K� در 
 . M,اه" /�") ١٢٠١( در �ل ��5

(�y 	�د � @<  ,ا(دارد �5  @ن�اط� ی دا(" Bاّ�)�x 7ز ��) 
 /�M و7 B �)B "ـ)� 
ً̂ در �ل ا  ,ا(" B$"ن و7
 � �و 8F7 از س}� دهی(�ز را ��GK ")ـ,رت  [یـدر ا ،�?,اd

ز را در �ل  ,ا(ـ "ی(�ز را i37 �5ده و ��"ًا ��)Bا ی 
دهیدر داMـ8 و7ـGـK "ا(ـ,?� .
@yا�ا��  [�ه�ل  "�(�Gده و ا�,F)ا(�"ه" �5  ���,ل, )�x  ز ��طـ�ف /�M و7
 (�ـ 

�B د,$، �B ")ًء   ,ان��D�GB � �5/ن را �� 5ر� U �� "$نی  ��س(" و >@(�y !ـ�رش  ـ
7� 
ز �M/B و7�) ")�� 	/ن را  "یـاس
 و ا�� !�رش ��ط�ف $" � M �5B,ا("ه 5

  . دو�ره �?,ا("
(�)*� ١١٥٤. K5B  �52Fط Zو��D ز �ـ اشا�ـ� ��ـ" از M,ا(ـ"ن  ،M,ا(ـ" �GK*)B (�ـ

دهیع را او رGK  ,5"ی��" و س,ره �G,ا(" �GK ورد/ � ��، دهیو از �ل ا GK"ی� "ی�GK  ـ��
 /ورد "یر5,ع رود و ا�� (G,ا(" �� �� �GK*) jر5,ع را ه .  

(�)*� ١١٥٥. K5B  �52Fط Zو��D ز � اش�) �GK*)B ")ا,M ا(ـ"  [�ا�� در �ـ,G� ز(�ـ
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دهیا ، ,ا("  Bرا �5 � ���"ار "ی� ،GK"ی�GK � �"(x /رام (<�	�B �G?,ا(" و ، ��ـ> "ی�� 
م�ـ/ن را�ـ� 7 "یـ� GK"ی�  ,ا("  B �Bوا�A را (?,ا(" اّ� ا�� �"ا(" ��"ار �5 �از ذ�5ه 

 8gGّ��� "ص دهgGMر5,ع ا .  
(�)*� ١١٥٦.K5B  �52Fط Zو��D ا� اش,Mز � "ه��)B ")ا,M، � ا("  [�ا�� در,G� ز�)

*@��"@  ���ـ"ار "ی� GK"ی�  ,ا("  Bا�� � ��(*�GK �?,ا(" و ( ، ,ا("  Bرا �5 � ���"ار "ی�
دهیا ، ,ا("  Bرا �5 �GK � �B?,ا(" و� �G	�>) رام/ x)"� از اذ5ـر وا�ـA را  ���ـ> "یـ 

�gGّـ8 �ـ� ر5ـ,ع  م�ـ/ن را �ـ� 7 "یـ� KـG"ی� ,ا(ـ"   B �Bاّ� ا�� �"ا(" ��"ار �5 "(?,ا(
ص ده"gGMا .  

ن  .١١٥٧ �*(�)K)ا�ا�� ا$" �5 در /�M و7
 �G,ا(ـ" ا "�(F)دهیGـK  ,?� ز ،ا(ـ"(�ـ

(�y اول و7@<، ز را �?,ا(" و در /�M و7
 7"رت و  ,ا(�)Bدنی�� ا یGـK U5@ـ" "ا�ـ، 

ز را دو�ره �� � /ورد و� "ی��)B  ا�ا��دهیاز /ن �$" G� �5,ا(" (�ز را ا "�(GK ")ا,?� 
دنی(�ز را �?,ا(" و س}T 7"رت �� ا ،در اول و7
و GK Uزم ( ،5@ـ" "ا�ـm�
(�ـز را  Kـ
ره �?,ا("دو� .  

  �م��B7ح=�ت @

�ر�,ار	��ء  .١١٥٨ �*(�)� ��  ���دنیرا در �ل ا �ا�,ر �!�j� Bرe,ان اGK 7 م�و 
دن �ـ"ن ر ی@�� در �ل ایا ���� از �5 ا("  (�ز �AJGK $��دهGK،ـ� ا>) 
و  ١دارد راسـ

�)$  هU را رو�[ �ی�را �G@"ازد و دس�ران   �8 زا(, �<�ارد و �ـ hMـ,ع و M*ـ,ع ه��
 هـ را از سـ� ا(<*ـ
 �ـز  ـU 
ه را ��, و !�A (<�ارد و ا�� ��د اسU و "$r یـ�

")FKy� jرا �� ه هU 
d�� ده" و ا�� زن اس	 Aو� .  

٤ .�tا�@  
ت �Bی.١١٥٩ �*(�)Fز  از وا��) xم /ن �ـ� دو �?ـ
 اس
 5ـ� ا��ـp�7ا�ـdاB 

                                                           
ت ي+گذش+ت رعا ١١٤٦ام ک+ه در مس+أله ي+س+تادن Iزم در قياست که راس+ت ا  یمورد ن حکم دريا. ١

ن ح+ال مس+تحب ي+ست در ايده نيخم  یستاده است و بدنش به سمتيکه راست ا  یشده باشد مثل فرد
  . ز صاف و راست نگه داردياست ستون فقرات و گردنش را ن
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K� �j �B ز 5ـ� در /ن ��ـ"  .ا��: $,دو سـ,ره ا��م �7اpـ
 ر�5ـ
 اول و دوم (�ـ

 ر�5
 س,م و >�رم (�ز .ب. $,د MB,ا("ه �pم �7ات��5 در /ن  FK ا��J  ار��ـ�

e, �a / 8pو  $,د M "��B,ا("ه � یK� در   . $,د Bذ�5 � @"هیا��م ���,ط �� /(�

  اح��م @�ا�t ر>�X اّول و دّوم 

(�)*� ١١٦٠. ن � ،��,�یوا�A  �در ر�5
 اول و دوم (�زهK)و ��ـ"  ،اول "یا "��
ط��?,ا(" و �@�� ا�G � از ��"�Q �<�ید س,ره  ،/ناز  Aهسـ,ر  ،وا�  �5ـ�ا Bا(ـ"  �ـ,M

5�8 � س,ره"$J« س,رهو   �h�در  »xی7ُـَ� « و »�8ٖ 	« س,ره [�و ه�y@ »َاَ�jْ َ(ْ*َ�ْح « و »Bٰ ا
ز�)، Gا� ��ط��@ Aی ،وا�r  بس,رهK� �B ا("ه �ـ $,د,M jه و ��ـj  $ـ,("  Bو �

  . وا�A �7/ن M,اه" /�" �ه ه دار در 	8g سL"هسL" �ه M,ا("ن س,ره
ز  .١١٦١ �*(�)�) 
ی�$"   @Pا�� و7  ً̂ ر $,د �5 س,ره را (?,ا(ـ" �ـ�<ن (K)ا

/(�ـ�  یـ�ـ� او dـ"�� ��(ـ"  �<ـ�ید  ��ـ> یدر("ه  یدزد  ،��Gس" �5 ا�� س,ره را �?,ا("
 �eور �5رً	�! �5 "$� �G$دا�ب K� �B د,$، �B  "ـ� در  ?,ا(ـ"سـ,ره را (  ,ا(ـ���

 ،از �,ارد  �س Bو7
 و در ��d>@ B h,رت F)س,ره را �?,ا(" "ی .  
از (�ز اس
 !�"ًا M �5 ]B  8F7,ا("ن /ن �?*یا�� س,ره را �� g7" ا .١١٦٢ �*(�)

هً س,ره را  ،از ��" �?,ا("FG$و ا�� ا 
8(�زش �ط8 اسF7 از ��" �?,ا(ـ" و در �ـ�] 
دشی/ن  ��  . س,ره را از ا�G"ا �?,ا(" ،ز M,ا("ن ��"س,ره را ره 5@" و ��" ا "ی� ،"ی

از /(� را 	�ا�,ش 5@" و ��ـ"  �Bی یا�� در (�ز وا�A ��" و س,ره  .١١٦٣ �*(�)
زش  ،�� ر5,ع ���D" "ن�از رس�)Jd�a  و /ن را 
ط�ـا�G و ادا�ـ� دهـ"اس  AJGـK�

م ده"L)ه س�, ا"Lز س  . اس
 ��" از (�
(�)*� ١١٦٤. U ا���x از /(�� ��ا�ـ,د $ jـM ـ" 5ـ� � ،ر5,ع��D� ـ" و سـ,ره را�
 س,ره را (?,ا("ه �ه� دو "ی(?,ا("ه ��@  "��D� را �?,ا(" و ا�� �)/، 	�& س,ره را  "ی�
� ،اول ��" و ��ـ" از /ن "ی� ،��" را (?,ا("ه اّ�ا�� ���D" س,ره را M,ا("ه  �B?,ا(" و

��و ( ("دو�ره س,ره را �?,ا U د و,$ jM ا���x  "ّ� �� ��)/ از  �D� "ر5,ع ��س "�� "�
ی ،و س,ره  را (?,ا("ه ی ،س,ره  @��@  "��، ن�ـ5ـ� � �دسـG,ر [�و �ـ� ه�ـ GK"ی� "ی� 
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"$،   . "ی!�8 (�
�KـAJG اسـ
  ،و (�ز aFd و ��Z و !�g روز ���ـ�در (�ز ���� .١١٦٥ �*(�)

س,ره �@ـ	�,ن  ،س,ره ���� و در ر�5
 دوم ��" از ��" ،	�د در ر�5
 اول ��" از ��"
یـدو س,ره در (�ز ����  [یاز ا �Bی�د �*v,ل را �?,ا(" و ا�� 	 روز ���ـ�  �(�زهـ

�� ا�G ،$,د@��Aط وا�، �)B  ")5@" و س,ره د   ,ا �ـ�  ه�>@ـ"را �?,ا(ـ"  �<ـ�ی/ن را ره
$" "ه�(g' س,ره (�س� .  

َ�"  8ْ7ُ ُهَ, ا���ُ « ا�� 	�د ��" از ��" �*v,ل M,ا("ن س,ره .١١٦٦ �*(�)
َ
 سـ,ره یـ »أ

ی8ْ7ُ «  
َ
یأ�  ِ	��در  Bرا �?,ا(ـ" و�ـ �<ـ�یو سـ,ره د  را ره 5@ـ"/ن   ,ا("  B(� ،$,د »ُ�ْوَن اْ

ا�� 	�د M "g7,ا("ن س,ره ���� و �@	�,ن را دا$ـ�G  ،روز ���� �(�ز ���� و (�زه
 "$��  8ْ7ُ ُهَ, ا���ُ « از دو س,ره �Bی ،س,ره ���� و �@	�,ن ��� � B	�ا�,$ �از رو Bو

"�َ
َ
ی8ْ7ُ « ی »أ  

َ
ِ	ُ�ْوَن  �یأ���ـ�  "ن�/ن را 8F7 از رسـ  ,ا("  �B ،را �?,ا(" �<�یس,ره د  ی »اْ

Gن را �?,ا(" و ا�,�	وا�A /ن اس
 5ـ� ��ـ" از  ط�(g' ره 5@" و س,ره ���� و �@
 ،"ن �� (g'�رس�@)   . "یM,ا("ن /ن را ره

یا�� 	�د در (�ز ����  .١١٦٧ �*(�)   8ْ7ُ ُهـَ, ا��ـ�ُ « روز ���� !�"ًا س,ره �(�زه
"�َ

َ
ی8ْ7ُ « س,ره ی »أ  

َ
ِ	ُ�ْوَن  �یأ��$" "ه��� (g' (�س ه�>@" ،را �?,ا(" »اْ�، Gا� ��ط��@ 

�) Aوا�B ")ن را �?,ا("  ,ا,�	  . ره 5@" و س,ره ���� و �@
َ�"  8ْ7ُ ُهَ, ا���ُ « س,ره ��Q ،ا�� در (�ز .١١٦٨ �*(�)

َ
ی8ْ7ُ « و »أ  

َ
ِ	ُ�ْوَن  �یأ��سـ,ره  »اْ

 ز ،�?,ا(" �<�ید  )�B   �5 �� 'g) ـ "ه�(�سـ سـ,ره�B  "5@ـ" و سـ,ره   ,ا(ـ /ن را رهـ
�� ( �?,ا(" �<�ید �K� از رسـ) �١١٦٥<� در �,ارد TـU ـ' "ن�وgـ� (�، Gا� ��ط�ـ�@ـ 

Aّ  ،وا��ط,ر 5 ��B  �5دن /ن و �ی� <�یس,ره د  M,ا("نره )�
K .  
ن ��"ار .١١٦٩ �*(�)K)ا�� ا�ا�,ش 5@"  �	یاز س,ره را ر �از رو <)�  ً̂ �ـ�  ��


�ّ! >@ B  
$" ،<�ی��
 د  یو7F) ]��� م (�,دن /ن� ، �B  "ا(ـ,   /ن سـ,ره را رهـ
5ـ�  �ا سـ,ره یـ�$ـ"  "ه��ـ� (gـ' هـj رسـ ه�>@ـ"را �?,ا(ـ"  �<ـ�یو س,ره د  �ده5
�B ا("ه,M » ُ���َ�"  8ْ7ُ ُهَ, ا

َ
ی8ْ7ُ « ی »أ  

َ
ِ	ُ�ْوَن  �یأ��$" و در d,رت 	�ا�,$ »اْ�B، �B  ")ا,  

 ��ء (�DG5ا 
  . "یه�ن ��"ار M �5,ا("ه اس
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و  Kـ
�mزم ( »�jٖ ا�ـ̈�� ِ[ Kْ�ِـjِ ا��ـِ� ا�ـ̈�ْ��« س,ره ه@<م M,ا("ن [�� � .١١٧٠ �*(�)
ز��ار ��)B ")ا  ,ا"Gـ̈�ْ��« ا��5ـ�دن سـ,ره Mـّص  ��ـّ�[را �ـ"ون  »�jٖ ا�ـ̈�� ِ[ jِKْ�ِ ا��ِ� ا

���ِ jِKْ�ِ ا« ا�� (�ز��ار ا�G"ا اّ�. 5@" ��ّ�[�?,ا("  M,اه" Bرا �5 � �ا س}T س,ره "ی�<,  
��ْ�̈�ّص (ّ�
  را �� »�jٖ ا�̈�� ِ[ اM ـ� �?,اهـ" سـ,ره ،"یـ�<, س,رهy)از /ن را  ��ـQ �ا >@

Gط��?,ا(" ا�  . "یدو�ره �<, وا�A /ن اس
 �5 /ن را  
dـaF و �vـ�ب و وا�A اس
 ��" و س,ره (�ـز  ،ط��@�� ا�G ،�� ��د .١١٧١ �*(�)

 را ��@" �?,ا("*!.١   
ط��@�� ا�G ،د و زن�� ��  .١١٧٢ �*(�)،  �g! و ��Z زوا�A اس
 ��" و س,ره (�

@�Gارد اس,� �  . $,د Bذ�5 �) ١١٧٥( ����5 در �K یBرا /ه�GK �?,ا(@" �� �
ط��@�� ا�G ،��د .١١٧٣ �*(�) Aوا�، در (�ز dـaF و �vـ�ب و !*ـ �,اZـA  "ی�

 ّG� ت ��" و س,ره�5  �م 5�� "$�B ")@" �?,ا�را � �)/ �M/ ف�� .  
یـ��" و س,ره (�ز aFd و ��vب و !* را ��@ـ"  (" ,ا  Bزن � .١١٧٤ �*(�)  �GـKه/
� ،رسـ("ن dـ"ا �ـ� (ـ��Jم �$" �5 �را �*@,د و �,رد xیا�� (��Jم d"ا �B?,ا(" و


ط�ـ�@ـ�� ا�G ،/ه�GK �?,ا(" و ا�� !�"ًا ��@" �?,ا(ـ" "ی� ،��٢ام اس Aزش  ،وا�ـ(�ـ

ط8 اس� .  
(�)*� ١١٧٥. 
(�ـز �Zـ� و  ��ـ" و سـ,ره »�jا�̈�� ِ[ jِKْ�ِ ا��ِ� ا�̈�ْ��« �AJGK اس

��ـ" و سـ,ره (�ـز �Zـ� روز ���ـ� ��@ـ" � �AJGK اسـ
 �و ( !� �g�M "@,ا("ه $,د
Gا� ��ط�M,ا("ه $,د و اّ� ��" و س,ره (�ز ���� �@ � Aا("ه $,د "یوا�,M "@�� .  

ه� $ـ"ن  ،�^O در ��@" و /هM �GK,ا("ن .١١٧٦ �*(�)Zه� (*ـ"ن �ـ,ه�هیـ Zـ 

�d"ا (K، ���� O^�،  "@�ی�
ا�ـ� در ه@<ـم  [ی�@ـ��ا  /ه�GK �,دن از (�u !�ف اس

 aFd زر (*ـ,د  ،!*  ,ّس& ��دان ی��vب  یM,ا("ن ��" و س,ره (��Zا ا"d ه�ه,�

                                                           
د آن را آھس+ته ي+ن حمد و س+وره باش+د بافه مأموم خوانديان ذکر است اگر در نماز جماعت وظيشا. ١

  . بخواند ھرچند نماز مغرب و عشاء و نمازگزار مرد باشد
ش+نونده   یک+ه معم+وIً ب+را  یا ف ب+ه گون+هي+ف و ظريلط  ینکه زن قرائت نمازش را با صدايمثل ا. ٢

  . بخواند، ج استيمھ
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�ب 5@"��@"  �!�ف /ن را d"ا BوK�، 	5B 
  . اس
(�)*� ١١٧٧.  در یـ ،" (�ز را ��@" �?,ا(ـ" !�ـ"ًا /هKـ�G �?,ا(ـ"ی�5 � یBا�� در �

�B5 یط وا�ـA (�ـزش �طـ8 اسـ
 �" /ه�GK �?,ا(" !�"ًا ��@" �?,ا(" �@�� ا�Gی� �
�$"ی B	�ا�,$ �ا�� از رو Bو� ���K� ]GK)ا") ز  ،�)Jdو در ا� 
 B[ �,رد 	�7یa اس
��) �gّ�� و �d
 و (�[ �ه7 8K�7�	 �B  "@ـ�وم ��� 8dار ا� /هKـ�G یـ("ارد �5 (�ز�

یـ - " ��@ـ" �?,ا(ـ"یـ� دا(�GK س,ره (�ز dـaF را B/(�� (���8  - دا(MB �GK,ا("ن را (� 

 �ـ�@�� یاFـK) ـh��B 8p@�ـ� ی("ا$ـ�G ��ـ8 ا اّطـ^ع ، /هKـM �G,ا(ـ"نیـ��@ـ"  از �Kـ

�)B  ^� �GK)داO  "@�� دنیدر,� �GKه/ ، 
[ M,ا(ـ"ن ��ـ" �ا�ـ� در �ـ و (�u !�ف اس
ه �5ده وس,رهFG$ا "��D�، ) زمmـ"ار��� 
(ـ"ه دو�ـره �?,ا(ـ" ه�>@ـ" 5ـ� M,ارا  �Kـ

Gره �?,ا("�ا�ط �AJGK اس
 دو� .  
(�)*� ١١٧٨. K5 ا��B � ا("ن ��" و س,ره,M در��G* ـ"اd یاز ���ـ,لx  "@ـ�را �

"@5،  �	 زش �ط8 � ،�?,ا(" دی��8 /(�� /(� را ��)B  د,$ .  
(�)*� ١١٧٩. ن �K)یا" Jd ز را�) 
p�7ا�a K5 ا(" و,?�B ـ,رت ��5ـ� �ـ� هـd 

�)B  ")ه�� س,ره ��"  ,ا Jd را�a ")ا,?�، �?,ا(" �ـ�  ، ,ا("  d � �5B,رت�� ه�ن  "ی�
8  ,ّ�� �$ـ" و�ـ M,ا(" �a �Bرا Jd �5 �$�ط /(�� ��"ار�7B <��ا�ـ� /ن ��ـ"ار (ـ 

"$�، Gا� ��ط��@ Aوا�، �?,ا(ـ" �ـ� /ن  Jd�a  ,ا("  �7B/ن را �5 � ��از �� ���"ار "ی�
�e��� �) 5@" و ا��B ")ا,  َن ا���( FK �a "ی�JFُْس (�e ـ ���را �� /نK5  5B@ـ" و اّ�ـ

�) �5B  ")ّ   ,ا�5 ��B Jd س,ره ��" از ��" را�a ")زم ( ،�?,اm�
K <��� /ن  ��� �ـ
 /ورد ط�ا�G ،�?,ا(" و در ه� d,رت� �� 
!�5 (�ز را �� �� 
  . �AJGK /ن اس

�ـ� ��ـ
 /(�ـ� �هـ8  یـس,ره را !�ـ"ًا  یاز 5��ت ��"  �Bیا��  .١١٨٠ �*(�)

ی "ی(<,  ،���gّ اس � ��� 	��B،  <�ی��ف د�یرا �<,  " � �� ً̂ یـ »ذ« ،»ض« ��� 

ی "ی�<,  »ز« �JG	 یی �K5ه  ��ّe )َـ ِـ ُـ (5ـ� Q�ـ&  �ا (�@" �ـ� �,(ـ� 
ی��وف را ر!
ز او �ط8 اس
 ،"ی(<, را  "ی *" ی$��ده $,د �) .  
(�)*� ١١٨١. K5B �,M �� �5 ��" راB �)B ")دا �ـ� Mـ,د را  Dـ��5@ـ" وB Zس� "ی�

�� ��" ذ�5 � یBه از d,رت �Bی�K� �5 درB م ده" ،$,دL)ا،  دی>� �  ]G	ی�� [� ��ـ 
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!  ��ار (�ز در �,ارد $ ی ،�$" و >� � اG7"ا در ���r  Pـ@  
$ـ" و ا�ـ� و7ـ�

ز را �� طـ,ر ،$"ه اس�) �y)@<� ��(�ـزش  ،�GDـ� $ـ" �?,ا(ـ") ١١٧٩( 5ـ� در �Kـ�

dJ�a �ه دی�5 در  Bر d,ر د Bاس
 و ,5 ]G	��B �5ده "$	�ار  ���ا ،ا�� ���[ �


 �?,ا(" "ی� ،از !�,�!زش را �� ���) .  
(�)*� ١١٨٢.  �JG	 د�	یا�� ی�K5ه   ��ّe )) َـ ِـ ُـ���ا 5�یـرا ("ا("  ("ا(ـ"  @�ـ�یا 
���5 ً̂ یاس
  »س« � �ا �� �$ـ" B$ـ�!5ـ�  �ا �,(ـ�M,د را �ـ�  ��DوZ "ی� ،»ص« �، 

م ا(L "8 /(��ده�� : 

'�   .�د��< دی5��� را  �aط�ز  �Jd �Dّ. ا

 �?,ا(" ی. ب!زش را �� ���) .  
ی/ن را دو �,ر  ی. ج ���G*  ")ا,?� "g7 وJd i7در وا �y)/ "@5� زa اسـ
 �ـ�ء (�ـ

"$
 در d,ر یا��GF ا. ��K7 ]B Jd�Q 8ِ�$ �5 
 ذ5 a،  �5����� a�Jd اسً	�!
 &�Qی &�Q �7/ن را j �ا��Kـ�j«، �Gاهـ"( ا�gـ�اط ا��Kـ�G« در��8 /(��  ،$,د $��ده

 و /ن را M,ا("ه اس
 Jd "@5�a [��ی�5  ("�?,ا) ص( �ر � rیو ) س( �ر � rی
  . اس
 d�a,رت (�ز او Jd [یر اد

ی. د  �� d,رت �?,ا(" و >@(�y ��" از (�ز ���,م $,د �5 ه�ن d,رت  rی/ن را  @�
Jd�a 5ـ� در  B/ن را در dـ,ر  "یـ� ا�ـ� Q�ـ& �$ـ"اسـ
 و  �aزش �Jd,ده (�

ه ���/�,GM[ و 	�ا� ,5 
p�7اB  
(�y ا دو�ره �?,ا("�5ده اس@< ا�ـ� �ـ�  [یـاّ�

دی/(�B  �yا�,$	 !ّ� �G$دا،  "$ز(� دو�ره M,ا("ن� ) Aوا��
K .  

  اح��م @�ا�t ر>�X �0م و ���رم

ز��ار در ر�5
 س,م و >�رم (�ز .١١٨٣ �*(�)�) �B   ")&  ,ا�	یr  ")یـ��" �?,ا 
ت��� r FK  �FیJ  ,>� ی "یار���@�B یr  ,>� �F ی��": » ِ���َن اJFْـِ� َو    ُس�� �َ m ِإ�ـَواْ�Jَْ�ـُ" ِ

 
¨

mإ  ُ���Fَ5ُْ�  َوا���ُ  ا
َ
ت� �F �� FK س� �5 اس
 /ن ���G و »أJ  ,>� و  "یار����B  "یـدر   ,ا(ـr 


ت� KـF ،<ـ�ی��" و در ر�5
 د  ،ر�5J  ,>� یـار��ـ�"  
و ��Gـ� اسـ
 در هـ� دو ر�5ـ
FK ت�J �ت�دو �ر �AJGK� FK  ]GD �,دن Bار��� �?,ا(" وJ ) 
�S ار����
K  و ا�ـ�
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(� ،"ی>@(�y در د	�� دوم �� !@,ان �3�2 ذ�5 �<,  ،"ی�?,اه" /ن را دو �ر �<, �B ارد") .  
 Bدر  @< .١١٨٤ �*(�)� 
ت� FK "یو7J  یار��� راr  ,>� �F ار و ا��  "ی��"�� ��

5	 ،/ن هj و7
 ("اردB  
َن ا���ِ « �� r �FیاسJFْی�<,  » ُس" .  
وا�A اسـ
 5ـ� در ر�5ـ
 سـ,م و >�ـرم  ،ط��@�� ا�G ،�� ��د و زن .١١٨٥ �*(�)

ی��"  ،(�ز FK ت�J "@)ا,?� �GKز  - ار��� را /ه�� و !�g و >� �vـ�ب و Z>� در (�
ء*! -  �y)�� ��@" �?,ا(" ��ـj /ن ( ی B	�ا�,$ ی!�"  �/ن را از روو >@�K� ]GK)ا"

� j�� "@)ً̂  �"ه� F7 �5 
  . $" ذ�5و س,ره اس
Kْ�ِـjِ ا��ـِ� « Kـ
�وا�ـA ( ،��" �?,ا(ـ" ،ا�� در ر�5
 س,م و >�رم .١١٨٦ �*(�)

 ٰ��ْ�̈�$ـ" 5ـ� در  "ی/ن را هj /هjِ «  ,>� �GK �ا�̈�� ِ[ ا� 
!�<� /(�� ���,م در (�ز ��
ط�و ا�G ��" را /ه�GK �?,ا(" "ی� ،d,رت [یا �5 
 ِ[ jِKْ�ِ ا��ـِ� ا�ـ̈�ْ��ٰ « وا�A /ن اس

��̈�  . "یرا هj /هjِ «  ,>� �GK �ا
(�)*� ١١٨٧. K5B �) �5B  ")ا,  FK ت�J  دیرادر  "یـ� ،درسـ
 �?,ا(ـ" یـ �د��< 

  . ��" �?,ا(" ،ر�5
 س,م و >�رم (�ز
(�)*� ١١٨٨. M �� زز  @��یا ل�ا�� (�ز��ار در دو ر�5
 اول (��) �M/ 
دو ر�5


(�y  ،"یار��� �<,  تFK �J ،اس@<8F7 "��D� از ر5,ع، ��" و س,ره را �?,ا(ـ" و  "ی�
ی�� �ّ" ر5,ع  "ن�ا�� ��" از رس "��D� از ر5,ع "��، Jd زش�)�a 
  . اس

(�)*� ١١٨٩. M �� ز�) �M/ 
در دو ر�5ـ
 اول  @�ـ�یا ل�ا�� (�ز��ار در دو ر�5
ن � @��یدر دو ر�5
 اول (�ز � ا ی ،اس
 ��" �?,ا("��B ـ�  5ـ�دهM/ 
در دو ر�5ـ
زش Jd ،از ر5,ع ���D" >� ��" از /ن 8F7>�  ،اس
 ��" �?,ا("�)�a 
  . اس

 ،��ـ" �?,ا(ـ" M,اسـ
 B>�ـرم �ـ یـا�� (�ـز��ار در ر�5ـ
 سـ,م  .١١٩٠ �*(�)
FK ت�J  "�/ x)ی�� ز� �B 
ت� M FK,اسJ ")ا,?�، "�/ x)(�y �ـ�  ،��" �� ز�@<
 ّ�5B �MB ز �,ده�) "g7 از -  ّG�B در �e�� ه� M,د /) - /ن را ره 5@" و دو�ره  "ی�

ی ،��" FK ت�J �� �ا� Bرا �?,ا(" وMB  ا(ـ"ن,M x داز F) "g7ـ,ده ��ـ8 /(�ـ� !ـ
<��  . اس
 �aه�ن را  �م 5@" و (�زش Jd  ,ا("  �B ،�,ده �5 �� ز�(x /�"ه �

(�)*� ١١٩١. K5B رمدت دارد در ر�5
 س,م و >�! �5، FK ت�J "ار��� �?,ا(ـ، 
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ا�) 
�DQ د,M دت 5Bـ	 ،�*v,ل M,ا("ن ��" $ـ,د ��Dو �� g7" اداء وZ "ی�� از !


�و mزم ( اسK  "�� رهیدو� FK ت�J ")را �?,ا .  

ت��AJGK اس
 	�د ��  FK ،در ر�5
 س,م و >�رم .١١٩٢ �*(�)J ر  ،ار���DvGاس
�) �	eیرا ا" FK  از "�� ً̂ ت���J  ,>� ـَ� َرّ�ـ« :"یـار��ـ���یـ »�ِ �ـَاُ ـْ,ُب ِا�َ َو  Bٖ َاْسـDِvْGَُ� ا 

�« :"ی�<,  �ْDِQْا j̈�ُ�̈�رم $ ی(�ز��ار در ر�5
 س,م  و ا�� »Bٖ ا�<r  "یـ5@" �5 ��ـ 
FK ت�J  ار��� را�GD� یً̂ (�ـی (�   /ن �5 در ��"ار /(M �y,ا("ه $ـr دارد �ـ�B  "دا(ـ
FK � ت ار��� راJ دو �GD� ررس�  ی��، DvGاس ]GD� ل,v*� �y)ر (*"ه>@، ی��"  "ی� 
FK ت�J در  �ـ"اد  ار��� را �?,ا(" و rـ� $ـ� 
FK)FـK � تJ ـ�G�5 را �ـ� !ـ"د �@ـ

FــK  ـ�ارده و��ت را 5�ـ8 (�Jـی "یــ@�B  را �ـ� r یــ��ا$ــ�G و  دودر ��ــل �ـm �@ــ
FK � ت دJر  " وی<� �<, یDvGاس ]GD� لیا�� در �  jM 8 ازF7 ر وDvGاس ]GD� از "��

ط�ـ�@�� ا��j�� ] Gه� ،"یx /�ذ�5 $"ه U �از $�� �Bیر5,ع  �$"ن ��ا Aوا�ـ، 
ر�� 
  . اس

r  "@5در �ل ر	G[ �� ر5,ع $ ی ،>�رم یا�� در ر5,ع ر�5
 س,م  .١١٩٣ �*(�)
ی�5 ��"  FK ت�J را �GD� ی /(�� $rی (�  FK  ]GD� ت 5@"�در �"ادJ، ـ� $ـ�r 

 "@�) @G!د ا,M"@<ه��� �" ر5,ع (�س ه�" "$� .  
ی ،M,ا("ن ��" و س,ره ه@<ما�� (�ز��ار  .١١٩٤ �*(�) FK  ا("ن,Mت�J ار��ـ�، 

�B  GMر�ارج $,د و س�,ًا  ��� 7"ر M ل /رام �,دن �"نی��5
 5@" �5 از � �B GMر�ا 
G�K7B ")ل �?,از را در ه�ن ��) 
pاز �7ا، Gط�ا��AJGK /ن اس
 �5 ��ـ" از /رام  

  . ,ا("ه دو�ره �?,ا("را در �ل ��5
 ��، y)/� M	G[ �"ن

  �B7ح=�ت و 7��وه�ت @�ا�t ���ز

(�)*� ١١٩٥. 
�@ـُه 	ـ« س,ره ،اول�AJGK اس
 در  �م (�زه در ر�5ْ�َ)ْ
َ
 َ�ـ�ِ ��َ  Bِإّ( أ

َ�"« س,ره ،و در ر�5
 دوم »اْ�َ�ْ"رِ 
َ
  . M,ا("ه $,د »8ْ7ُ ُهَ, ا��ُ� أ

ن در ه .١١٩٦ �*(�)K)ا 
(� روز rی �از (�زه rی �����وه اسF$، 8ْ7ُ « س,ره
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َ�"ُه 
َ
  . را (?,ا(" »َ, ا��ُ� أ

َ�"« M,ا("ن س,ره .١١٩٧ �*(�)
َ
  . ���وه اس
 ،(r TDَی��  »8ْ7ُ ُهَ, ا��ُ� أ

� س,ره( �ا س,ره .١١٩٨ �*(�)� �� »"�َ
َ
را �5 (�ز��ار در ر�5
 اول ) »8ْ7ُ ُهَ, ا��ُ� أ

 �(�ـز و ،"یـ�,(ـ� !�ـ8 (�  [یـا�ـ� ا اّ�ـ���وه اس
 در ر�5
 دوم �?,ا(ـ"  ،M,ا("ه

Jd�a �) �y)َ�ـ"« ز��ار س,رهاس
 و >@
َ
 ،را در هـ� دو ر�5ـ
 �?,ا(ـ" »8ْ7ُ ُهَ, ا��ـُ� أ

$" ���Bوه (�� .  

�ر�ــ,ار	��ــء  .١١٩٩ �*(�)� �را در �7اpــ
 (�ــز  �ا�ــ,ر ��j!�ــ Bرeــ,ان ا��ــ�  �ــ

 : اس
 �یز  �,ارد /(� ���� از �5 ا("  �AJGK $��ده

ز��ار در ر�5
 اول. ١�)، U�x  ,>� "�� ا("ن,M یاز": » ِ���3ِن �ِ�َ[ ا�̈*    َاُ!ْ,ُذ ِ� ��̈� »jِ �ا

 ,>� �GK�5 /ن را /ه 
  . "یو ���G /ن اس

٢ .�g! و ��Z ز  . "یرا ��@" �<,  » jِ �ا�̈�� ِ[ jِKْ�ِ ا��ِ� ا�̈�ْ��ٰ « در ر�5
 اول و دوم (�

  . ��" و س,ره را $��ده �?,ا(". ٣

(" �ی/ن را �� / �B@یو7' 5@"  �یدر /�M ه� /. ٤FKy) "�� .  

٥ . ,M ل$" �ی/ �ا("ن ��" و س,ره �� ��@در �� �G$دا ��ّ,  .  

٦ .� 
! ،M,ا(ـ" ��B" از  �م $"ن ��" ا�م و ا�� 	�ادا � ،M,ا(" Bا�� (�ز را �� ��

�ّ��ِ ا« "ی�<,  ،��" از /(�� ��" M,دش  �م $"ِ "ُ�ْJَ�   ��َ��   .»َ[ �َرب� اْ

َ�"« ��" از M,ا("ن س,ره. ٧
َ
 « س� �� Fـ� یدو  ی rی ،»8ْ7ُ ُهَ, ا��ُ� أ

ٰ
یـ »Bٖ َرّ�ـ ا��ـ�ُ  ِ�َ� 5َـ� 

» 
ٰ

�5َ �َ�ِ  ُ��� ا@   . "ی�<,  »َر��

7@ـ,ت را  یـ "یـاز ر5,ع را �<,  �5B "@5 �Fd، F�  "���� U�x ،��" از M,ا("ن س,ره. ٨

  . �?,ا("

٩ .K5B (�ـز �?,ا(ـ" 5ـ�  Bدر ��ـ( M,ا(ـ" Bاذ5ر (�ز را � �ی�5 ��" و س,ره و س

�Jـ8ّ وزش �ـد  ید و از (�ز M,ا("ن در ا��U ]5 س� و d"ا را �*@,  xی  ,M�d"ا

���Uه   . "ی(�
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  ذ>�. ٥
ت (�ز ذ�B �5یF١از وا� 
 ا�mـ�ام ر5ـ[ �ة�ـذ5ـ�  �F ،(�ـز �[ ذ�5ه�در �. اس
B� 
ی�$" و سp8 �7ا��  � ر5ـ[�ـQ ...ذ5ـ� سـL"ه و ،ذ�5 ر5,ع ،س^م ، *�" ،� ذ�5ه
B� "@$� .  

h��B 8p و (�ز  �از ذ�5هKه� ی�  �د �ا,M �� 8 ���,طg	 ن �دار(" �5 ه�5"ام در
ن /(�ـ �UداGMـ� �ـ[ 	gـ8 �ـ� �یهj دار(" �5 در ا Bاّ� ذ�5ه ا��م �*5�G. اس
 $"ه

�B د,$ .  
(�)*� ١٢٠٠. �7,�B  زن در (�K)�5 اF�  ]GD� ل,v*ة��� 
pام و �7ا��mو ( ا "��

ت�و  FK) س,رهJ  یار���وا�ـA (�ـز  �ذ�5هـ �یسـ یـسـL,د  یـذ�5 وا�A ر5,ع  

یـ��ـ,  �5Bـ M,اهـ" 5Bـ� �ـ x)"�B اس��Gار دا$�G و /رام �$" و در �,�7 "ی� ،اس 

ی ،!�A ��ود �5B ن را �� ط�ف راس"�
5
 ده" ی �� ¢<،   . "ی(<,  ���> "ی�
(�)*� ١٢٠١.  ،"یـ(�ز را ا�� �� �y)/ "g7 در (�ز وارد $ـ"ه �<,  FJGK�B �ذ�5ه

Gا� �� "یـ�<,  Bذ5ـ� �KـFJGّ  ،/رام �$" و ا�� در �ل ��5
 �"ن�"ن  "ی� ،mزم ط��@
ً̂ �,i7 ر	G[ �� ر5,ع  ی�� F�  ه"Lس �� ]G	ذ�5 ،"ی�<,  ��ر "g7 �� ن را/ �y)5ـ�  �>@


�( �a/ن ذJd �5 ،"ی�<, ا("  در (�ز دسG,ر دادهK �8 (�زش B Jdوdا�a �B "ـ$� 
� A�,� دن �"ن,F) ط8 $"نو /رامز (� �)B د,$،  ّGF�را  »َا7ُْ�ـُ" Jَ�ِْ,ِل ا��ِ� َو7ُ̈,ِ ِ� َا7ُْ,ُم َو « �ا

سG[ �<,  "ی�M �� ل  . "یدر �
ن در �,7ــM i,ا(ــ"ن ��ــ" و ســ,ره  .١٢٠٢ �*(�)Gو ا(<*ــ 
یــ��5ــ
 دادن دســ 

FK ت�J  یار���ط�ا�G ه�>@" ، *ّ�" و س^م ا$�ل ("ارد  AJGK�  را اس
 5ـ� /(�ـ
5
 ("ه"�� jه .  

(�)*� ١٢٠٣. ن �K)ز را �� !�� "یا�)B dJ�a ص �ـ�  [یـ�?,ا(" و ا��ـj اgGMـ
8  �م �ز ��FK  8 �ذ�5ه��" و س,ره ("ارد و $�) Aِت�وا�J ذ5ـ� ر5ـ,ع ،ار���، 

                                                           
م+از و قرائ+ت نم+از مش+ترک ن اذک+ار نين فص+ل ب+ي+از احکام ا  یان ذکر است از آنجا که بعضيشا. ١

  . ن مبحث مطرح شده استيان مستقّل آن در فصل قراتت صرف نظر شده و در اياز ب، باشد یم
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�� *ّ�" و س^م ( ،ذ�5 سL"ه �B د,$ .  
(�)*� ١٢٠٤. رس �B,رد ��و	 در "ی(�ز��ار �	 �Dّ�  �5B ��! � �)/B  وت داردD 

v  A�,� ه /(�FG$ا �Dّ�  و��� � @��B د7ّ  ،$,د�) 
ادا  d�aـ��B J !��ـ/(� را �5  "ی
ر @" از �$@"  ��Bوف ُ(� ��ف � [یا ؛"ی(�F! �5 )ث ،ذ ،ح ،غ ،ع ،ظ ،ط ،ض ،ص(.  اّ�

 �*��B  �Gو	�)/ �Dّ�  �5O ��] ��! نر @ـ" از Bو 	رس Bز�F! �5 
 ،ت ،ب ،إ ،أ( اس
�ــ� ایــ[ �ــ�وف را ز��ار >@(yــ� (�ــ) � ،ه ،و ،ن ،م ،ل ،O ،ق ،ف ،ش ،س ،ز ،ر ،د ،خ ،ج

 Bه�ن ز�ن 	رس�) �Dّ� ی"، 	5B  
سـB A!��ـ  �a�Dّـ� 	gـ ه�>@ـ"اسـ@�  �  /(�ـ

 . اس

نی$ 
�mزم ( ،�?رج ��وف (�ز 
یذ�5 اس
 در ر!K 7د� ً5ـ� در  ��ـ� طـ,ر �
بG5 5	 ؛$,د اداء$"ه  ن�� "ی L,  �ه ����B ط,ر 
�5  ی�GD�B $,د d �5"ا �اس

/ �Dّ�  ه�ن ��ف $@از" �B ا ،$,د"d ن(@" ه��Bی  �Dّ�  i7,� ن)$" �5 از !�ب ز��
  . $,د �B "ه�/ن ��ف $@
(�)*� ١٢٠٥. سـ?[  در !�ف،mزم اس
 �5  ،ذ�5ه �یدر M,ا("ن ��" و س,ره و س

رت اس
 از dـ"اF! ]GD� ]?ق 5@" و س"d �)/ �� ]GD�Bـ2  ی�رج و �5ـ� از �?ـ
(J� �y @"هیدهن  ��Dّ ��دد و �, @<�& "$� 
5 "ن�را �*@,د و $ـ@ M,د �d"ا ،س

��ه���� d"ا ( 	5B ) زمm و 

�اسK �),� �� ا�  ��5 r  r  �5 ")ا,?�B  ا 5ـ� ر
� �Dّ� B "@5، ?* ؛ده" ص�  اّ��@  A�هـ   gّ,ر 5��ت در ذه[ �ـ"ون /(�ـ� ز�ـن و 

	5 "@5 
5��B )�
K؛ @yه��] A�5
 دادن ز�ن و �� �M A,ا(( هB (�ـ� �ـ"ون )/
رج $,د 5	 ��,لd"ا از �?رج �M ن/B )�B "$� . 

 ��ـر ��ـ( د!هـه@<ـم M,ا(ـ"ن 7ـ�/ن و  ،�ز( ��در j��، Q [یذ�5 اس
 ا نی$

  . اس

(�)*� ١٢٠٦. ��!�  ,L ی" �GD� ���5 ا ا(" ا�� در�ـ8 از واو  F7 ـ" و �ـ�ف$واو �
$" و ��ف ��" از واو در /ن 5��� ه��ه) ُـ( eّ�� ،در /ن 5���� �G$دا "$ ��8 5��ـ� ،�

 »ا�ـ'« �ا ا�� در 5��� [�/ن را ��*" و ه��B @y@ی؛ 	�د /ن واو را �ّ" �"ه" "ی� ،»ُسْ,ء«
$" و ��ف 8F7 از ا�'�$" و ��ف ��ـ" از ا�ـ' در /ن ) َـ( 	�JG ،در /ن 5��� � �G$دا
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���5، 8�� "$ی »�´ء« ه��ه � »��َpِµ�َ«  �ا 5���ا�� در  ��	�د ا�' /ن را ��*" و ( "ی�
�8$" و ��ف  »�«F7 « از�» ���ه در /ن 5�K5 )و ��ف ��" از) ِـ "$� �G$« دا�در  »

"$ �ـ�وف [یرا � �ّ" �?,ا(" و ا�� ��" از ا »�« 	�د "ی� ،»ءBٖ �« ��8 ،/ن 5��� ه��ه �
 ،اس
" دار ی  *"ی�$" �5 س��B  ]5	 ،ه��ه ��� � »�واو و ا�' و «� jز هـ "یـ�ـ

ه�ًا B dو�. ��ف را � �ّ" �?,ا(" س� [ی	�د اZJدن�,� a در ا 
pـ,ارد [�>@ـ [ی�7ا�� 

�و �ّ" دادن mزم ( "ن�5*�ّ" ("ارد و  ز ���(Kر ؛,Gدس �� �y)@< TU�  "ـ� $ـGD� �5

ر (�@"G	ر، Jd ز�) jز ه��a 
 ا�hّـ´�ّ « در ��B 8و� ؛اس
َ

mـ�ا5ـ�  »َ[ �َو��ادا   
درسـ
$" �B �ّ"  ��"ار�� � ز�( ،" و ا�'ی *" $"ِن �،  و 	ـ�د �ـ� ه�ـن ��ـ"ار 5ـ� ا�ـ' "یـ�
 « ا�ـ� /ن را Bو�ـ ،/ن را �ـّ" �"هـ" ، ��D $ـ,د ،mم "ِ ی *"

َ
mِّ َو�ـḧ�یـ) �ـ"ون ا�ـ'( »َ[ �ا 

» 
َ

mَو  ّٰh��ا
�( Jd�a ،�?,ا(") mم "ی�"ون  *"( »َ[ �K .  
(�)*� ١٢٠٧. Gط�ا�r از یـهـ� �AJGK /ن اسـ
 5ـ� (�ـز��ار ه@<ـم M,ا(ـ"ن  

ز(� �ذ�5ه، و7ـ' �ـ� ��5ـ
 /ن  �و ��@ـ "یـو7' �� ��5
 و و8d �� سـ�,ن (@�
/ن 5��ـ� و 5��ـ�  [�و � "یرا �<,  �ا ��/�M 5�) َـ ِـ ُـ( �K5ه و ، ��ّe	�JG ،اس
 �5 	�د

ً̂ �<,  ؛��"ش 	d�� �"ه" �"هـ" و ) ِـ( �K5هرا  »jِ �ٖ ا�̈��« �jو � »jِ �ٖ ا�̈�� ِ[ ا�̈�ْ��« :"ی��
d�� � �7"ر ،��"	�)�ِ� �ٰ « :"یو �<,  "ازدِ/ن اس
  ،و8d �� س�,ن �و ��@ »ِ[ یٖ ا�ّ"  ْ,ِم ی

�JG	 د�	�5 ، ��ّe ه و�K5 )) َـ ِـ ُـ���ا 5�یرا (<,  "  ")FـKy� "�� ���5 �� را ���و /ن 5
�ِ� �ٰ « ("ه" و 	,راً ) ِـ( �K5هرا  »�jٖ ا�̈��« �jو � »jْ �ٖ ا�̈�� ِ[ ا�̈�ْ��« :"ی��8 /(�� �<, ِ ْ,ِم یـ

 "ّ� و) Jَ�ُ̈�ـْ"  Bٰ ا��ُ�ـdَ j̈ـ�8 َ!�ـ( :"یd�,اِت  *ّ�" �<,  'یدر ذ�5 $�  ی. "یرا �<,  »[یٖ ا
 ̈�"Jَ�ُ  »دال«�) �Dّ�  ]5را ) َو /ِل �B )"�̈Jَ�ُ@یd�,ات  'یذ�5 $�  ��و 	,رًا �� "یرا س

  . "ی�<, 
  5��ـ� یـ �ی5@" �5 /ن / r$ ،�ا 5��� ی �ی/ �ه ��" از  �م $"نه�  .١٢٠٨ �*(�)

� 
ی�GD را درس �)، $ ً̂ ��r �5 "@5 » ُ���  ,ا(ـ"  �Bـ ،(� یرا درس
 ��GD  »َاَ�"  8ْ7ُ ُهَ, ا
$ ��r "@�) @G!د ا,M؛ �یـ �یـا�� /ن / Bو Gـ� را ا���5� ً �aطـ,ر dـJ �ـ�دو�ـره  طـ
اّ� ا�� ��  ؛"ی>@" �ر �<,   ,ا("  �F ��r "@5، �B هj $ و ا�� >@" ١ا$�ل ("ارد ،"ی�<, 

                                                           
  . شود یذکر م ١٣١٢دارد که در مسأله  ینماز احکام خاص یھا تکرار سYم، ان ذکر استيشا. ١
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ز ،�ّ" وس,اس ��س"�) 
 ،�5  ��ار و7
 �G��j5 اس
  ��ار (�@" و در  ،در وس�
 و7
G�K7 د,$ A�,�B  ز�ی� ،و7
 M,ا("ه $,د ��" ازاز (� )�
K .  

ن 5��� .١٢٠٩ �*(�)K)ا ا�� ا�ز( را �) Aوا� �د ��	�G ی�5 )از ه�یr از ذ�5ه
Jdا(" و�"� a ز B در dـ,ر  ،ه�ن ط,ر �?,ا(" و ��" ���D" /ن را Q�ـ& M,ا(ـ"ه در (�

د�ی�5 در ��� Jd �ِDّ� �a ه ،/ن ,5B "$
�mزم ( ،(��ده �K ")ز را �?,ا ؛دو�ره (�
ز را دو�ـره �?,ا(ـ" و  "ی� ،�5ده و �ه�gّ�� 8 �,ده B/ن 5, ه ���د�یاّ� ا�� در �)

ء (�h7 �G$�� 
  . "یا�� و7
(�)*� ١٢١٠.  �دی �د ��	G[ ��ا�  ط�ـ�@ـ�� ا�G ،وا�Fـت (�ـز �یدادن �7اpـ
 و سـ

Aوا�، �دی ���د ��	G[ ��ا ��Bام اس
 و ت /ن �FّJGK� یدادن� B� "$� . 

 ر>�ع

(�)*� ١٢١١. � 
ز��ار در ه� ر�5�)� 
pی ؛" ر5,ع 5@"ی�" از �7ا@�B ط,ر��5 در  
 "�� 8pK�� �5ذB د ،$,د,$ jM.   

  واL=�ت ر>�ع و اح��م ,ن

١ . IDن*R 

(�)*� ١٢١٢.  از ���ـ� ا(<*ـ �$" G� �5,ا(" سـ� ه�ـ�ا�  ه" �� ا("از یjM $"ن ��G

 را �� زا(, �<�اردK$ 
�� ا�G ،ز(ن �[ ��"ار ��ایjM $"ن �� ا. ا(<*@�� Aط وا�ـ


  . اس
(�)*� ١٢١٣.  ؛�� g7" ر5,ع و hM,ع در ��ا�� �Uورد�ر ��Gـل �$ـ" "یjM $"ن �

5ر "g7 �� ا�� TU�  ا <�ید�� ً̂ (,ر ���� ]G*5� ی  ]G$ـ>��دا�� [�ز�ـ �از رو �
ب /وردر5,ع  /ن را  ,ا("  jM، �)B $,دK� ؛�� ر5,ع jM  �و دو�ره ��ا GK"ی� "ی���� �
  . $,د B(*"ه و (�ز �ط8 (� دیر5[ ز  ،!�8 [یا $,د و �

(�)*� ١٢١٤. Q د ر5,ع را �� ط,ر�	ه ً̂ �� >¢  ؛���,ل �� � /ورد ��ه� � ی��  
راسـ



 ٣٥٧/   واجبات نماز 


Jd�a )�K ،او �� زا(, ��س" �ه  دس
 ه�>@" ،ورد�زا(,ه را �� ��, � یjM $,د  .  
ن را �� زا(, (<�ارد Bو� ،ا�� �� ا("ازه ر5,ع jM $,د .١٢١٥ �*(�)G*>)ل  ،س� اا$�

  . ("ارد
(�)*� ١٢١٦. K5B  
ً̂  ؛	ـ�ق دارد <ـ�انید  �او �ـ دسـ
 و زا(ـ,  �زا(,  ی�5 دس �ـ�
M xGدس��B �5 �5 ا�� 
 �زا(,  ی ،رس" jMB $,د �� زا(, � �B�@" اسU از �ـ�دم   � [ی�او

�5 � <�ید  
  . �� ا("ازه ���,ل jM $,د "ی� ،xG �� زا(, ��س"jM $,د   دس دیز  "یاس
(�)*� ١٢١٧. K5B � ر5,ع �GK*) �5B "@5، Mـj $ـ,د 5ـ� dـ,ر x  ��� 7"ر "ی�

Gس" و ا���  �jM $,د d �5ـ,رت ���ـ8 �ـ ��AJGK اس
 �� 7"ر ط����8 زا(,ه
  . سL"ه ��س"
دارد و دو !�ـ"ًا سـ� از ر5ـ,ع �ـ�  ،"ه�ا�� ��" از /(�� �� �ّ" ر5,ع رس .١٢١٨ �*(�)

�� �F �� د,$ jM ا("ازه ر5,ع، 
زش �ط8 اس�) .  

 ) AG�ّ7 %; ر>�ع( �م @=A از ر>�ع�@. ٢

م �8gGّ �� ر5,ع �5 از ار5ن (�ز�7 .١٢١٩ �*(�) B� "$�  
�ـِ/ن اس
 �5 	ـ�د از �
دهیاGK ا ؛�� ر5,ع ��ود��ً̂ 	�د ��ـ" از M,ا(ـ"ن ��ـ" و سـ,ره �ـ�  [ی�@ ��ـB  8�ـ�د�ا�� ��

 ]G$دا��<��� GK"ی� دو�ره mزم اس
 ،@"��@* �ا ��uJ [�ز� �از رو �دهیا 
و از �GـK 
 �GK*) ل(�ـزش �طـ8  ،�� ر5ـ,ع �ـ�ود GK"ی@�� �ی�"ون ار5,ع ��ود و >@(�y از ه�ن �


م �8gGّ �� ر5,ع �� ��@�[ 7ی�@�� ا. اس
���� و در(8F7 P از ر5,ع ( �K .  

 ذ>� ر>�ع. ٣

(�)*� ١٢٢٠.  
�Gـ� /ن اسـ
 5ـ� در و � "یـذ5ـ� �<,  ،در ر5,ع(�ز��ار وا�A اس
GMل اَن ا���ِ « س� �� �F ،در ر5,ع ،ر��JFْی »  ُسَن َر�� « �� r �Fی JFُْس Bَ u�َ�Jَ�ِ١ْ�ِ"ِه َو  jِ �اْ

« 
$ـ" M"او(ـ" ��Gـل "�ـو  ��5�j L در /ن  � u��GD[ ه� ذ�5 ه�>@" ،"ی�<, �، 	 5Bـ

                                                           
  . ديز بگويرا ن »هو بحمد« اط مستحب است کهياست و احت  یکاف »ميالعظ  یسبحان ربّ « گفتن. ١
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� Bو� ؛اس@�� Gط�ا� Aوا�، ً̂ س�  ،��"ار �$" [��� ه� "ی� ���F �� » ِ��ّ�ِ"ُ�ْJَ�س�  ی »اْ
�F �� » �ُFَ5ْ

َ
ر �8از F7 ذ�5ه �یو اّ� �GD[ س "ی�<,  »ا��ُ� أDvG,ات ،اس�ـd،  Aـ�ء و طد!ـ

 ��ا���  ,Mیx یل �� !@,ان ذ�5 وا�A ر5,ع [����@ �G� ")او"M از، 	5B )�
K 

K5 وB �) �5B  ")َن «  ,اJFَْر�� ُس Bَ u�َ�(@ـ" سـ�  <�ید  �ذ�5 "ی�را M,ب ادا jِ«  "@5 �اْ�
ر� » ِ���َن اJFْو در  "یـرا �<,  »ُس
 rیـ�DـG[  ،و اeـ�3ار � �ـل (>ـریـ  @<ـB و7ـ
»���ن اJFس« 	5B 
  . اس

(�)*� ١٢٢١. 
 (�,ده و /ن 
ی�,اmت را ر! .ا��: در ذ�5 وا�A ر5,ع $�ط اس
 ,>� jل هF)ن را  .ب. "یرا �� د/��! ��B Jd�a �> ,ی" ی@�B ترج ��وف و ��5?� 


یدر ه@<م  ��Dّ ر! را "@5 .  

 ا�0(�ار و ,را�7 %*ن. ٤

(�)*� ١٢٢٢.  ،�"ن (�ز��ار "یدر �ل ر5,ع �F) و "$�"ن M,د را  "ی��GKّ� و /رام �
GMر��� ا�@ـ��  Gّ�Bـ ؛��5
 ده" �5 از �ل /رام �,دن و اسـ��Gار Mـرج $ـ,د �ط,ر ،

Gط�ا� Aوا�، )
�v*� �5,ل �� ذ�5 وا�B ) Aز�K یو ا�� !�"ًا ا] 
یاس��Gار را ر! 
ز ،(�@"�)، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
دو�ـره ا�ـ� ذ5ـ� را در �ـل اسـ��Gار  G�Bّ  ؛�ط8 اس
  . "ی�<, 

5
 5@ـ" 5ـ� �ـ"ن از �ـل /رام �ـ,دن  ر�اB GMا�� در �ل ر5,ع � .١٢٢٣ �*(�)��
رج $,دM، Gط�ا�و  "ی�ل س�,ت (�,ده و ذ�5 ر5,ع را (<,  [یوا�A اس
 �5 در ا 
 ه�>@ـ" ؛اسـ
 �aذ5ـ� dـJ ،"یـ�ل ذ�5 ر5,ع را �<,  [یدر ا ر�اGM �"ون یا�� س�,ًا 

��5ـ
  Bا�� �5ـ Bو� ؛"یدو�ره ذ�5 را �<,  ،/رام ��	G[ �"ن ازاس
 �5 ��"  [ی���G ا
رج (*,د M ل /رام �,دن �"نن را در �ـل ذ5ـ� ��5ـ
 دهـ" یـ5@" �5 از �Gا(<*ـ، 

  . ("ارد ��eر
و اس��Gار و /را�x �"ن در ��� �� ��"ار �GD[ ذ�5 وا�A در ر5,ع  .١٢٢٤ �*(�)

Aذ5ِ� وا� ]GD� ل�، 
از /(�� �� ��"ار ر5,ع jM $ـ,د و  �xا�� U [ی�@��ا؛ mزم اس
!�"ًا ذ�5  ،�د��� �ّ" ر5,ع و 8F7 از /(�� �"ن /رام � "ن���" از رس ی�� �ّ" ر5,ع ��س" 



 ٣٥٩/   واجبات نماز 

��Gار در دو�ره ذ�5 را در �ل اسـ @��ی�<� ا؛ (�زش �ط8 اس
 ،"یوا�A ر5,ع را �<, 
 "ن���" از رسـ ،ذ�5 را در �ل !"م اس��Gار B	�ا�,$ �و ا�� س�,ًا و از رو "یر5,ع �<, 

"$� �GD� زم ( ،�� �ّ" ر5,عm�
K  ,>� رهط�>@" ا�G ه� ؛"ی/ن را دو�  
�KـAJG اسـ
  . دو�ره �<,ی"/ن را در �ل اس��Gار 

(�)*� ١٢٢٥. U ا���x Aم $"ن ذ�5 وا�زش  ،!�"ًا س� از ر5,ع �� دارد ،از  ��)

رج (*"ه �$" و ذ�5 ر5,ع را دو�ره  Bدر d,ر  G�Bّ  ؛�ط8 اسM �5 از �ّ" ر5,ع

�8ز هj ��  ،"ی�<, ��وا�A (�ـزش  ط�در ر5,ع �@�� ا�m Gزماس��Gار  � �O !�" د

  . اس
 �a$"ن ذ�5 وا�A س� �� دارد (�زش Jd ماز  � 8F7 ا�� س�,اً  و �ط8 اس
ر�� سAFا�� ��  .١٢٢٦ �*(�)�� )(�ـزش  ،�د�ـ(G,ا(ـ" در ر5ـ,ع /رام �< ،@ـ" /نو �

Jd�a 
رج $ـ,د U�x "ی� Bو� ؛اسM را �<,  ،از /(�� از �ّ" ر5,ع Aو  "یـذ5ـ� وا�ـ
y)@<Aا(" �� ��"ار ذ�5وا�,G) � - "@<ی ه�r » ِ���َن اJFْو ه�  »ُسxـ"ون /را�ـ� "@< - 

")
�وا�A ( ،در �ّ" ر5,ع ��K �5یرا �<,  ذ" �س
 5ـ� ذ5ـ� �AJGK /ن ا ط�ا�B Gو
سـG[ �ـ� g7ـ" ��7ـ
 �3��ـ� �<,  ��ـ�� ه�>@ـ" ،"یرا �<, M�� ل �B@ـی( "یـ/ن را در �ـ

ز را(�) Aص ذ�5 وا�,gMا� �� ���� "@�) 
 B[ ذ5ـ� �ـ� طـ,ر 5ّ�ـیـ[ g7ـ" 5ـ� ایـ
�� �ّ" ر5,ع �� g7" ��7ـ
  "ن�8F7 از رس ��@یا یو ) "یS,اب اس
 �<,  ��3�,ب ودارا

  . �3��� $�وع 5@"

٥ .@�*X% از ر>�ع �م 

 ،��" از  �م $"ن ذ�5 ر5,ع .١٢٢٧ �*(�)� 
ط�ـو �@ـ�� ا�K GـG"یوا�A اس
 راس 
Aوا�، 
دنیاز ا ���x سL"ه ��ود و ا�� !�"ًا U ،��" از /(�� �"ن /رام ��	GK  ه"Lسـ ��

(�y ��" از  �م $"ن ذ�5 ر5,ع  ،[�(�زش �ط8 اس
 و ه�y@ ،رود@<�!�ـ"ًا  Bو�ـ "GKی
U�x � ن"� ]G	�� ه ��ود �از /رام"Lس، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
زش �ط8 اس�) .  

  �� ر>�عیاح��م د 

دهـ" و از  ��ـ � ���ـ�ـ� > "ی� ،ه� �ه (G,ا(" �� ا("ازه ر5,ع jM $,د .١٢٢٨ �*(�)
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دهی�ل اGK �7,� ر5,ع 5@" و ا��B �  �5 jا(" �� ط,ر ���,ل ر5,ع 5@ـ" ��ه,G) داده، 
 �� /ن ر5,ع ��GD  �ا �� ا("ازه "ی�ً	�! �5B� د و ا�� �� ا ،$,د,$ jMار ( [ی"����(G,ا("  

دهیر5,ع در �ل ا ���ا "ی� ،jM $,دGK دنیاز ا Bو ا�� �� ط,ر 5�ّ  "ی� س� ا$ره (�GK 
"$� ��م ده" "ی� ،در (�ز !L)ا �GK*) ر5,ع را .  

(�)*� ١٢٢٩. K5B �) �5B  ")دهیا  ,اGK ـ�در   ,ا(ـ"  Bر5ـ,ع �ـ ��ـ�ا Bر5,ع 5@ـ" و
��B  �5 �GK*)  
دهیا "ی� ،$,د  jM  اسGK ز �?,ا(" و ��ا س� ا$ره ر5,ع  �(��  و  "ی(�
Gط�ا��5 (�ز د   
 �و �ـ�ا @"�هj �?,ا(" و �,7ـi ر5ـ,ع /ن �@*ـ �<�ی�AJGK /ن اس

  . ر5,ع jM $,د
(�)*� ١٢٣٠. K5B �5 ��ا�  ،ا�� (G,ا(" � س� ا$ره 5@" ،� س� ا$ره 5@" "یر5,ع �

ّ�
  �� "ی�)j*< ر5,ع  سـG[ از  
ّ�ـو �ـ� ( "یـ�<,  را /ن ذ5ـ� و �<�ارد jه �� را هM��
 ,انهj  [یا از ا�� و 5@" �ز را ه  >*j ،ر5,ع) 
ر5,ع 5@ـ"  
�ّ در 7�M A,د ( "ی� ،اس

Gا� �� "یر5,ع ا$ره 5@" و ذ�5 /ن را �<,  ��(@" /ن ��ا ی� دس
 M,د  ،Aوا� ط�و �@
�ار �ا�� (�ز  ،[ d,رت /�Mیاو در �B ")ره در  ,ام  � س� �ل (*�GK ر5,ع را � ا$L)ا
ط��@�� ا�G "ی� ،ده" Aز را ،وا��) jدهیا هGK ) �5 ر5,ع /ن) ه�ـ�اه  
 در 7�ـA و�ّ �

) �$" ا$ره دس
 و ا��ل /ن ��GK*( j�5 ر5,ع /ن( �?,ا(" و ه ا$ره �� سـ� ا(Lـم  �
 /ورد) $,د L� .  

دشیـ� �� سL"ه ��س" از /(� 5�x@" و U ا�� ر5,ع را 	�ا�,ش .١٢٣١ �*(�) �� ،"یـ
دنیو ��" �� ر5,ع ��ود و >@(�y �ـ"ون ا GK"ی� "ی�GـK �M 
�ـ�ـ�  B"��ـدر ه�ـن �

5	 ،ر5,ع ��ودB )�
K .  
(�)*� ١٢٣٢. U ��)/ ا�� ��" از�)*B دشی ،"�رس [��� ز� ���5 ر5,ع (��ده mزم  "ی

دنیاس
 ����دد و ر5,ع را ��" از اGK  ر,d ورد و در/ � ��B ه دوم �5 در"Lس ) TـU

دشی) از /(�� س� �� ��� ��ا$ ��زش ،"ی�)، Gا� ��ط8 اس
 ،mزم ط��@� .  

  �B7حّ=�ت ر>�ع

(�)*� ١٢٣٣. ��  ���ء رe,ان ا��	B �!�j�،  ت زFّJGـKدیـ�ن�ـ� را �ـ�ا� ر5ـ,ع � 



 ٣٦١/   واجبات نماز 

 : ای@�� از ���� ا("  �5ده

١ .8F7 �دهی�5 راس
 ا Bاز ر	G[ �� ر5,ع در �GK، F� ��  ,>ی�" .  
هـ dـف $ـ,د و U*ـxG را  �ا  ��د زا(,ه را �� !�A �"ه" �ـ� �,(ـ� ،در ر5,ع. ٢U 5ـ�

ف (<�"ارد و 5' دس
 M,د را روd� ارد�>� ن دس
 را �ـز 5@ـ"  ،زا(,هG*>)ا
 ,J) ��� ��� س� زا(, را در ��ـm  را ه دسـ
   زن ،ر5,ع رو �AJGK اس
 د �د�5 �5


 M,د را M و زا(,ه را �� !�A ("ه" و زا(, �<�اردِ*U��B )زد  jMB (�@" و �5K)
*) �5�xهه� $,د �@<Z .  

و. ٣K� دن را ��*" و���ارد "�>) 
*U .  
  . دو 7"م را (<ه 5@" [��. ٤
٥ .�) jGM د�	یذ�5 ر5,ع را  ��ار 5@" و /ن را �� !"د " .  
٦ .8F7  �5یاز ذ  . d�,ات ��DسG" ،��" از /ن 
٧ .M�� ا��" از /(�� از ر5,ع 
دیس
 و راسGK، ل /را�   َسiَ�ِ ا��ـ�ُ « :"ی�"ن �<,  Bدر �

�َ�ْ[ َ�ِ�َ"هُ ِ«.  

  40*ه. ٧
(�)*� ١٢٣٤.  ،��" از ر5,ع ،وا�A و �AJGK �در ه� ر�5
 از (�زه "ی(�ز��ار �

م ده"L)ه ا"Lه و دو س"L2�ّ � [ ط,ریا سJ�B �5 $,د U�)*B  ـ,ع درhM "g7 �� را
Uل��G� ")او"M ه[ �<�ارد و وا�Fـت و ا��ـم سـL"ه ��� ز��� g?� 8�$,ص  ،*<

8p ز K� ذ�5یدر � B� د,$ .  

  واL=�ت 40*ه

١ .����B@ ز7 ه�� �@�ار دادن �% ;��	�Q 

(�)*� ١٢٣٥. !ـ^وه �ـ� ��ا$ـG[  (�ـز��ار وا�ـA اسـ
 ،ل سL"ه در (�ـزدر �
U�)*B، را �� ز� هU رگ�� 
�@uـ,ر از . �<ـ�ارد [�5' دو دس
 و دو زا(, و دو ا(<*
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U�)*B � هدر"Lرد س,، Gا� ��ط��@ Aو /ن ،وا� 
اس
 B  �5���F$�� 3GK ،وس& /ن اس
(�در وس& U ١دو ا��و �ا�G"ا [�� Bدو  &M	�e "ن�از 5**B  س�  ��,  "نی��8ّJ رو  

� 
  . "ی/ ��B دس
(�)*� ١٢٣٦. ) Aه وا�"Lدر س�
K U م� �)*B )ر,u@� U از�)در �Kـ��� F7ـB  8*ـ


ی���  ی [�را �� ز�) ��$ $B<�ید  ء�5 Jd ه �� /ن"Lس ��a ارد�>� 
���ـ� ؛ اس
(�از U �ا�� ��"ار*B ی [�را �� ز�ی���   $Bید  ء�>� Jd ه �� /ن"L�5 س�a 
 ،اسـ

5	 ،"ی�<�ارد �5 !�	ً d"ق سL"ه (�B 
یـ�@ـ" ا(<*ـ
  rیـ�� ا(ـ"ازه  ه�>@" اس 
"$  . �G�5 از /ن �

(�)*� ١٢٣٧. ن هj �ـ( دو 5' دس
 "یدر سL"ه �G*>)8 ا�$ �5B ـ� را ) $ـ,د�
ط��<�ارد و �@�� ا�G [�ز� Aرا �ـ� ز�ـ ،وا�ـ 
 [�در dـ,رت ا��ـن ه�ـ� 5ـ' دسـ

�ر �B<�ارد و<(� �در �ل (� jه 

 دس*U �3ارeو اB  

 دسـ*U ارد و ا��")
"$F) ]��� jه، Gا� ��ط��@ Aوا�، �<ـ�ارد و >@(yـ� /ن را  [��� دس
 را �� ز� "ی�

 /ر(� ه� � را �5 � ،هG) j,ا(" B  ")ـ[ ( [��� ز�  ,ا��� jـ�ارد و ا�ـ� /ن هـ>��
 ،Kـ
	زو 5� ]G$ا��B 
  . اس

(�)*� ١٢٣٨. هـ را �ـ� ز�ـ "یدر سL"ه �U رگ�� 
mزم  Bو�ـ ،�<ـ�ارد [�دو ا(<*
)�
K رگ را �� ز��� 

  ؛�<�ارد [�سِ� دو ا(<**U ]G$ا�� ���ی�دو ا(<*
  �رو 

�رگ (��� 	5B 
  . اس

 �ـ�رگ Uـ �ـ� ز�ـا�� (�ز��ار !^وه �� ��ا$G[ دو ا( .١٢٣٩ �*(�)*>�]،  �یسـ


 را �� ز�ـ؛ ا$�ل ("ارد ،�<�ارد [�ه را هj �� ز� ا(<*U رگ�� 
(�y ا(<*@<  [�اّ�

  <�ید  �ه (<�ارد و ا(<*Uی را �� ز� �رو U�]  ی�<�ارد  ��8�� ،��@ـ" �ـ,دن (ـM[ د


 �� ز�َ$ K�] "س�)، ط8 اس
 و K5 ز(��B �5  ��
�ّ! ���K� ]GK)ا") �)Mـ,د  �زه
ه ���>@(�y در 	�ا� ،ط,ر M,ا("ه [یرا ا ,5 ���K�B  gّ�� ـ,ده�5ده و� � دو�ـره  "یـ�

ه ���در 	�ا� �?,ا(" و ا�� ,5 ���K�B ده و�ه8 7�d �,ده (�زه از او س� (�B�5  ی

                                                           
  . قرار دارد  ینيغه بيک تياز ابروان است که نزد  یطرف، دو ابرو  یمنظور از ابتدا. ١
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Jd ا("ه,M�a 
  . اس
(�)*� ١٢٤٠. K5B �5 ��"ار� U 
K$ 
/ن  ���� "ی� ،i37 $"ه اس
 xیاز ا(<*

ی ،از /ن (�("ه ����<�ارد و ا�� > [�را �� ز� M ه")ه اس
 B �) �5��ا�� � ,5B  ان,  
ی [�و�� �� ز� ��/ن را �� ه <��ط��@�� ا�G ،��ا$
 �<�ید   Aوا�، ن  ���� "ی�G*>)ا

ه G*>)Bا ��را �<�ارد و ا�� هU یدرx ه� ��"ار ،و�,د ("ارد�7 (ـ"ه  �5B از Uـ �ـ�
5	 ،�<�ارد [��� ز�B ا
  . س

(�)*� ١٢٤١. K5B � �5B  ")ا,  U�)*B یا�� /ن را !�"ًا  ،�<�ارد [�را �� ز�س�,ًا �ـ�  
(�ا�� ��B Uس" و� [��� ز� <�ید  ��ه ه�>@" ؛سL"ه (��ده اس
 ،(<�ارد [�ز�*B  را

سـL"ه  ،"یـسـ�,ًا ذ5ـ� (<,  یـ ،(�سـ(" [�را �� ز�ـ <�ید  ��<�ارد و س�,ًا �ه [��� ز�
Jd�a 
  . اس

(�)*� ١٢٤٢. Q ه 5@ـ" ��ا�� �� ط,ر"Lسـ ،���,ل سـ ً̂  [�و $ـ�j را �ـ� ز�ـ @���ـ�
 ")FKyی�ه را ��"ار U� "@5 دراز،  ,>� �y)زش Jd ،سL"ه �5ده @"ی>@�)�a 
 ؛اس

�ز او �ط8 اس
 ،"یو سL"ه d"ق (@� "ه�دراز 5* @"یا�� �<,  Bو�) .  

 ذ>� 40*ه. ٢

(�)*� ١٢٤٣.  
و ��Gـ� /ن اسـ
 5ـ� در  "یـذ�5 �<,  ،در سL"ه(�ز��ار وا�A اس
�GMل اَن ا��ـ�ِ « سـ� �� Fـ� ،در سـL"ه ر�JFْیـ »  ُسـَن « �� Fـ� rیـ JFْـُسـ ْ!�ـ Bَ َر��

َ ْ
 Bٰ ا�

Jَ�ِ١ْ�ِ"ِه َو 
 M"او(ـ" ��Gـل "�ـو  �5�j Lـ� در /ن  �uـ ��GD[ ه� ذ5ـ� ه�>@" "ی�<,  »

"$�، 	5B 
� Bو� اس@�� Gط�ا� Aوا�، ً̂ سـ� �� Fـ� ؛��ـ"ار �$ـ" [��ـ� ه�ـ "ی�  �ـ�
» "ُ�ْJَ�ی »ّ��ِ �ِ  اْ �F �� س� » �ُFَ5ْ

َ
ر �8ـاز F7 ،ذ�5هـ �ی �DـG[ سـو اّ�ـ "یـ�<,  »ا��ُ� أDvGاسـ، 


 ��ا ،d�,ات�� A�ء و ط�ـ� !@ـ,ان ذ5ـ�  ،از M"او(" ��Gـل [����@ ی xیM,  �د!
	
�( Bوا�A سL"ه 5K K5 وB �) �5B  ")َن َر�� «  ,اJFُْس Bَ �!ْ

َ ْ
را M,ب ادا 5@ـ"  »Bٰ ا�

(@" س� �ر� <�ید  �ذ�5 "ی� » ِ���َن اJFْیرا �<,  »ُس" .  
                                                           

ز بع+د از آن ي+را ن »و بحم+ده« اط مس+تحب اس+ت ک+هي+اس+ت و احت  یکاف »یاIعل  یسبحان ربّ « گفتن. ١
  . ديبگو
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(�ـ,ده و  
یـ�ـ,اmت را ر! .ا��: وا�A سL"ه $�ط اس
در ذ�5  .١٢٤٤ �*(�)
ل هj �<,  /نF)ـ/ن را  .ب "یرا �� د��! ��B Jـd�a ـی �<,یـ"؛@�B  رج �ـ�وف و�?ـ

  . $,د 
ی��5ت در ه@<م  ��Dّ ر!
ر و7
 j5در  .١٢٤٥ �*(�)<َن ا��« rی�GD[  ،و ا�3eار �و در �ل (JFْدر  »  �ِ ُس
	  . اس
 BسL"ه 5

  دوم �ط واX% Q�B/� VL* از 40*ه�Q دو 40*ه و %[�%� اح���/Q�B %. ٤و٣

 ـ �ـ"ن  @"�وا�A اس
 راس
 �@*ـ ،��" از  �م $"ن ذ�5 سL"ه اول .١٢٤٦ �*(�)
  . و دو�ره �� سL"ه رود �د�/رام �

��8 ر�5ـ
 سـ,م (�ـز  ،�5  *ّ�" ("ارد Bدر ر�5
 اول و ر�5
 س,� .١٢٤٧ �*(�)
��5ـ
  �Bـ �7ـ"ر ،وا�A /ن اس
 �5 ��" از سـL"ه دوم ط�ا���Z، G و !�g و !*

*@��"@ M�� "�� د�و� � 
�@"  �5B /ن را ���K اس�Gا�) .  

   ا�0(�ار و ,را�7 %*ن. ٥

یـ" در �ل سL,د �"ن (�ز��ار  .١٢٤٨ �*(�)�F) ـ" و$�ـ�  ،�ـ"ن Mـ,د را "یـ/رام �
GMر�ارج $, ��5
  �ط,ر M ل /رام �,دن��Gـط وا�ـA د؛ �BGّ �@ـ�� اده" �5 از �


K�) Aل ذ�5 وا�,v*� �5 B)  .ز�
��� �� ��"ار �GD[ ذ�5 وا�A در سـL"ه و /را�ـx �ـ"ن در �ـل  .١٢٤٩ �*(�)


(�از /(�� �x Uا�� U [ی�@��ا ؛�GD[ ذ5ِ� وا�m Aزم اس*B س" و �"ن /رام  [��� ز���
ذ5ـ� را دو�ـره  @��ی(�ز �ط8 اس
 �<� ا ،"ی!�"ًا �"ون !�ر ذ�5 سL"ه را �<,  ،�د��<
 ،از  �م $"ن ذ�5 وا�A !�"ًا س� از سL"ه �� دارد �xو ا�� U "یر �ل /را�x �<, د

ز �ط8 ��)B  د,$ .��� ا !ّ�
در ه� دو �,رد >@(B  �� �yو�K� ]GK)طـ,ر !�ـ8  [یـ("ا
"$زش B Jdدر d,ر  ،�5ده ��) "$� �d�5 �ه7 8�a 
  . اس
(�)*� ١٢٥٠. U ا���x U ��)/ از�)*B ه را �<, س�,ًا ذ5ـ� سـ ،��س" [��� ز�"Lو  "یـ

U�x  �� ه"Lدارداز /(�� س� از س، 
ه �5ده اسFG$ا "��D�، دو�ره ذ5ـ� را در �ـل  "ی�



 ٣٦٥/   واجبات نماز 

 ,>� xار و /را���Gیاس" �(�ا�� B Uو*B ـ "ه�رس [��� ز�U و سـ�,ًا "$��x xاز /را�ـ، 
ل اس��Gار mزم ( ر ��ار /ن د ،"یذ�5 را �<, ��
Kه�>@" ؛ Gا� � 2�ط�ـ�3  AJGـK�


  . اس
$ـ" ه�>@"ا�� در �ل سL"ه  .١٢٥١ �*(�)F) ذ5ـ� ]GـD� ل,v*�، ـی�B  
از هDـ

U �(�!h, را �� �*B، ار ،دارد�ـ�  [�!�"ًا �"ون !ـ�ر از ز�ـ��Gاسـ 5ـ� در  �>@(yـ� �ـ
$ـ") ذ5ـ� $ـ" ١٢٤٨ و در �Kـ���( اس
 سL"ه mزمF) رط�ـ�@ـ�� ا�G ،(�ـزش ،سـز� 

Aط8 � ،وا��B د,$ U ]G$دا�� j�� و�)*B، ���K� م ) ١٢٤٩( از,����B د,$ .  
5ـ� �ـ"ن  Bدر dـ,ر  ،�(@" /ن سL"ه 5@" یا��  یr  �U * �ا�� رو .١٢٥٢ �*(�)

 �/ن �ـ�ا �را رو B*ـ(����� ا�� TU از /(�ـ� U ؛سL"ه �ط8 اس
 ،�د�/ن /رام (< �رو
(�U ،سL"ه �7ار داد*B U 

 $,د و ذ�5 را �<,  [ی��� س��S T{5@" س 
ز  ،"ی��5�

Gل دارد و ا�ط�هj ا$�  �  Aوا�O یا] 
ر��<ـ� /(�ـ� ��ـ"ار ��5ـ
 �Kـ ؛5ر اس 
5ر س�,  [یا ی ،�$" Oا(" � "$م $"ه �L)ا. ا ��5ـ�  �ـ"اد  ی���BهـسL"ه �ـ�  [ی�@

در  Bا(ـ"5 ،�د�ـ�  B/ن 7ـ�ار �ـ �سـ� رو Bو وG7 ده" Bه و ر�5ت (�ز را (*ن � سL"ه
ی ٢ ( �"ود ٣  (�����G� Uی�] �B  ؛رود 
�S س� T{ار ذ5ـ ه$" س� ،"یـ�,   Bرا �ـ �و (�ـز�

  . ا$�ل ("ارد

٦ .Iدن ه�% k60 ����/� ;% �=B� و دو زا�� �BR ا��/��ن  

(�)*� ١٢٥٣. �� U�)*B  �از � "ی(�ز��ار �U نG*>)و س� ا از  �xاو � �زا(,ه
 � "@�� �GK� 
ی>�ر ا(<* Uی�] "$F) � ؛ Gا� ���ط�� � �5 
(�U �وا�A /ن اس*B 

د(GKxیا �او از � )�� ��x  � "@�� �GK� 
یاز >�ر ا(<* U$" [ی�F) �  .  
$" �5�A $ ه�>@" دار  �A$ [�در ز� .١٢٥٤ �*(�)F) م,��� 
 �ا�ـ� �ـ ،/ن درس

U�)*B ز��ار از ��)� U نG*>)و ا یـاز >�ر ا(<*ـ
 �Kـ�G ��@ـ" �  �xاو � �زا(,ه 
U$" [ی�� � ، Gا� ��@��Jd زش�) Aط وا��) a�
K .@yا [�ه� �س
 ��j ا�� �ـ
U�)*B د(xیا �او از �GK، ��x >)ر ا
از >�* �GK�، "$� �G$دا a3ف س^GMا .  

(�)*� ١٢٥٥. U ــ� ــ(�ا� *B  ــ� � هًFGــ ــ>را ا$ ��� ــ ــ� از � ــ�ارد 5 ــ و  ��< زا(,ه
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 �ه ا(<*U� � او�x "$� � "@�� �GK� 
 �/ن �� 7ـ"ر �>@(�y ��@" ،از >�ر ا(<*
�) �5 
/ن  �5ـ� ��@ـ" ��Bس� را �� دارد و �ـ� $ـ "ی� ،در �ل سL"ه اس
 @"ی�,  Bاس

��x ) �GK� 

�از >�ر ا(<*K، "@�� <�ارد و ا����/ن �� 7"ر ��5 �  
 @ـ"ی�,  Bاس

م ذ5ـ� وا�ـA  ،در �ل سL"ه اسL)از ا TU �y)سـ� از   ,ا(ـ"  �Bـ ،$ـ,د �G,ّ�ـ�>@


�/ن mزم ( دو�ره M,ا("نسL"ه �� دارد و (�ز را  �م 5@" و K م و ا�ـ� F7ـ8 از ا(Lـ
� Aّ��ذ�5 وا�,G $ ,د، (�U "ی�*B را از رو�ن �� رو /� $��B "@�� �5� زه/ن �ـ� ا(ـ"ا 

 �GK� 
 ،�ـل [یـ�G�5 اس
 ��*" و ذ5ـ� وا�ـA را �ـ� �ـ /ورد و در ا ی>�ر ا(<*
U ]G$دا���)*B �ی� )�
K *5 ن�و ا��" U�)*B "$F) ]���، �B  ")را   ,ا Aذ5ـ� وا�ـ

 /ورد و (�ز را  �م 5@" و mزم ( در ه�ن �ل� ���
K ")ره �?,ا ه�>@" ؛(�ز را دو�
"$� �G$دا 
  . و7
 وس�

٧ .� Q�Rا�	���/� � �%�P� حm ا��0>; 40*ه %� ,ن k  

(�)*� ١٢٥٦. U 
ز��ار وا�A اس�)�)*B  �� را<���7ار دهـ" 5ـ� سـL"ه �ـ� /ن  �
Jd ً!�$�a 
سـL"ه �ـ  اش Dـ��وZ و "یـسـL"ه (� B*ـ(�ا�ـ� (G,ا(ـ" �ـ U و (�� ؛اس


�K7  �ی [�d,رت ��F� 8 <�ید ه "$� �)یـ"  )$ـ,د �x��� �5 B ��"ًا ذ�5( >�

�K7 ن/  ،
�,اie سـL"ه  �یاّ� س �7ار ده"؛ را �� >��� �5 سL"ه �� /ن a�Jd اس

  ،دو زا(, ،5' دو دس
 �B@یU رگ�� 
 اّ�ـ ،��ا$�G $,د [��� ز� "ی� ه�>@"دو ا(<*

�mزم (K �� <��� Jـd ه �ـ� /ن"Lـ,د 5ـ� سـ$ �G$ا���a 
 �ـس  [�ه�y@ـ. اسـ
�GK��j ز� � 
�mزم ( [�/(�Kا ؛��یـ �5 دسx�G در دس
 �	�د [ی�@  �ـ,راب �ـ� Uـ
یـ7"ر �5 !�	ً دو دسـ
  [�و ه� "ی� ه�ن �ل سL"ه (�  ,ا(" �B ،دارد  
دو ا(<*ـ

U رگ�$" [�ز� �رو xی��، 	5B 
  . اس

  k ا40��0*ه %� ,ن mح>;  ��P` �ی�Rا

(�)*� ١٢٥٧. <��در اسـ
 5ـ�  3Bی$ـ�ا �دارا $ـ,د �5B �� /ن سL"ه ا(Lـم �ـ �
�GMدا�U 8 ��" �� ذ�5 /نpK� B� د,$ .  



 ٣٦٧/   واجبات نماز 

  �=�R* ��ط واR�% g���=GC VL* و %[�%� اح�: �Rط اول و دوم

ی���   .١٢٥٨ �*(�) <���5 سL"ه  ��� ��"ار �5B "@5 	�د �� /ن سL"ه � �<�ید  
Jd ن/ ���a 
ً̂ ��ـ� UـO را رو Bو�ـ ؛"�$ـ UOـ "یـ� ،اس 	ـ�ش (LـT  �ا�ـ� �ـ�

$" و r Uی ی ،�<�ارد� TL) ��� ط�ف�)*B U را �� ط�فO ی ،/ن �<�ارد G�K7B  از
 ،��� �روUO G�K7 و "$�B، "$� TL)، y)@<� U�)*B ـ�ارد>� O
 Uـ�K7 �� را، 

  . ا$�ل ("ارد
ی���  .١٢٥٩ �*(�) <��ط�ـ�� ا��G@ـ دهـ" �5B 	�د �� /ن سL"ه ا(Lـم �ـ �<�ید   

� Aیوا�" FgQ ح �,ده وF�B "$F)ا ؛��سـL"ه  Bا�� (�ز��ار !�"ًا �� ��� FgQ [ی�@

���g "ی(� Gا� ��ط��5ده و �@ 
زش �ط8 اس�) Aوا� .  

  %� ,ن ]�%� �Rد �/���%��t�� � ;< *Rاز ا�R :Rط 0ّ�م

$ـ" 5ـ�  ��B$ـ ،$ـ,د Bا(Lـم �ـ�ـ� /ن سـL"ه  �5 ���>اس
  mزم .١٢٦٠ �*(�)�
U�)*B د�,$ 
�S و �ّ�GK� ه �� ِ�ـ8 ر7؛ � /ن"Lس TU�2ـ 5ـ�  B(ـ�م و سKـO Gو Mـ
U�)*B رو�ن /رام (� /B د���، Jd�) a�
K )/ از TU و ا��U ���)*B، 7"ر�ط�ف   ��

U5ـ�دی� 
�ـ
 $ـ ،[ ��5S ,د، �� ءBا�ـ� 	ـ�د $ـ و ذ�5$ـ") ١٢٥٢( ��ـj /ن در �Kـ�
(�B U �5از ِ�� ��Q �<�ید *B  ن/ ��
�S B�) د,$، "$� �G$ا")، (�" Uی�*B  د را �ـ�,M

  . @"ازد�M,د را �� /ن ( B@��<�ارد و س@< ه�ن

  >; ع�Kً� 40*ه m*ق >[* %�R* ا�  ه�B7ح� ,ن %; ا�*از : �Rط ���رم

  ��ا$ــ�G "هســL ��ــ�ا  /ن ��ــ� رو B*ـ(�U  5ــ� �<ــ�ید   ��ــ> یــ��ـ�  .١٢٦١ �*(�)
�B د,$،  � 
$ـ" 5ـ� !�	ـً  �ا �� ا(ـ"ازه "یه�ن ط,ر �5 ��$�  ؛"یـdـ"ق سـL"ه (�

ی�@" ا(<*
  rی�� ا("ازه  ،[ ��"اریا ه�>@" "$  . �G�5 از /ن �

�mزم ( .١٢٦٢ �*(�)K ار"��� ���K� 8  �5 درF7�5یدر  ،$" ذr  "ـ$� i�� �

� �Uا5@"هو 5ـ� از هـK �a  jـF �هـ  سـL"ه �ـ� دا(ـ� [یـ�@ـ�� ا. (ـ"ارد �B,دن /ن ا$ـ�

�ی� ،�"اس �B  "$(�U �� $�ط /(�� ��L,ع /(�y ؛�*B ـ� رو��ن 7ـ�ار �ـ /B  د�ـ��، 
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 �<,  �ط,رً	�! �5 "$(�سL"ه � U @"ی�*B 
م ��	�G اسL)ا .  
(�)*� ١٢٦٣. (�U [�� "ی�*B Jd ه"Lن س/ �� �y)/ و�a 
dـ��  �<�ید  ��> ،اس	

"$F)،  ��� ا�� TU "$� O�<یدر یس� 	�د و  � �,ه<  >ی ��@�� و ی�<ـ� ید  ��هـ
(�U �رو*B "$� �G	�� ا �� �,(� ،را�  i)ب /�5 �K� ی��" U 
(�و (<�ارد U,س*B،  ��

 $ ���j ط,ر ��GK ،��"ار وا�A سL"ه���B � مL)ه ا"L�5 �� /ن سB د,$، U س "ا�ـ �
سـL"ه  ا(Lـم " �ـ(F7 iـ8 ازیـ
 و �سـ[ d,رت سL"ه � و�,د /ن �طـ8 ایدر ا ،5@"

ً̂ ر(B v  ��� Pو� ؛��ط�ف $,د ل ("ارد�5ده �$" ا ���ا�� ���$ .  
(���� �� U ،ا�� در سL"ه اول .١٢٦٤ �*(�)*B "FKy�، سL"ه دوم ��ـ� را  ���ا "ی�

از /(�y سL"ه �ـ�  ��5 ��"ار Bدر d,ر  ط,ر ه��[و  "ی�� دارد س}T �� /ن سL"ه (�
Jd ه�/ن"Lدر س 
(�اّول �� a U اس*B "FKy� - ),� ���  �5ـ�ا  i)$ـ,د و  �Kـب�ـ

U 
(�(<�ارد U,س*B، ه�� ��"ار وا"Lس A�، �GK� ط,ر ���j  �<���5 �� /ن سL"ه  �
م �L)اB د,$ U س  . /ن را ��ط�ف 5@" سL"ه ��" ���ا" ی� 	�د - 5@" "ا� �

  � �RدیL[_ 7حAّ 40*ه رع�: �[�RI4ط 

O، سـ@P، $ـ[ و�سـ� و ا$ـ�ء �Qـ� M 8�� ]را �� ز�� B)*�U "یه@<م سL"ه �
B� ]ن �5 از ز��K)ا B5$,U و B5را,M  ن �7ار دادروGMب و ��گ در,< "@)  .ی" �

�ه�سL"ه �� > .١٢٦٥ �*(�)Bرا5 ی,M �5B بK� نK)ا B�  مM ـ�یـ$,د وG?U  
�  ،M,ر(" ��8 �@"م B/ن را �Fت و �یسLه�, � � � <�ید  � از �ی" ی[ ��و �>� از ز� - ه

� >�و ( - $,د��هBب یK� نK)ا O$,U �5 B� ی ،$,د@�B <���  
ً
m,��� �5 ـ$,U� ه"

�B $س - ,دF� >ی - ��8 ا(,اع ��هـBاز /ن  � ی xـ$,U ـ ��ـ5ـ��B  ه@ـ,ز  ه�>@ـ"$ـ,د
ر>� ،�� - �F@U 8	�G (*"ه �$""ه و ��Kیر U و �) - Jd�) a�
K .  

 ،*ـ���(@ـ" $ $ـ,د  B$ـ��ده (�ـ [�ز�ـ �سL"ه �� /(�y 5ـ� از ا�ـ�ا .١٢٦٦ �*(�)
Gس^U�r، ^�8( ،(��ه ،ط�، T�، �ـ,اد  یـ *ـ��$ یـ	�ـّ�ات و /(yـ� از 	�ـ�  �ی/هـ[ و سـ
Gس^U��B ل ایس�GM $"ه اس
 و ا���@ Jd�a )�
K �از  B(ـ,ع KUـG( و ِزْ	ـ
 ��B 7و

ر) ��7<) i7,� در�ء��� ا$ 
�( �5�a سL,د �� /(� Jd �<�ید  K، � م"ّ��B "@$� .  
(�)*� ١٢٦٧. )اسـ
 و  '�ـ5ـ� �B 3سL"ه �5دن �� �ـ�گ درMـ
 ا(<ـ,ر در ز�ـ

$" MB,ردن /ن ���,ل ��، �ی� )�
K  و درQ�� یا]  ,dل  ،رتسL"ه �5دن �� /ن ا$�
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�ه�سL"ه �� > ��و ( ("اردB�5 از ز� ی�] �B  را "یرو,M وO ت��اس
 ��8 !�'  ,ا(
  . اس
 �L),، Jd�aیو 5ه و 
(�)*� ١٢٦٨. 8

ُ
و  B$ـ��"ا( ،jی��  ،��8 �8 ُرز M �5B )�"@GK,را5 یBه  سL"ه �� �

Jd ن/ "@)��a و /ن را َدم  "یرو  �B [��5 از ز� MB,را5 �اس
 ���� سL"ه �� داروه
ی�5ده  �B "@)ی�(@" �D@� 8*� و �8 �و ز�ن  ،(,$@" Bو /ب /ن را � �,$ GM�B )�� 

Jd�a 
  . اس
ه�� .١٢٦٩ �*(�)B h�� ردن /ن در,M �5B  �از $��ه ���,ل اس
 و در $ـ��ه


����,ل ( <�ید K، (�y در (�د ��دم $��ه@<Bردن /ن � ی,M �5ه�  mی�� د�B ـ,ل��� 
)�
K jه�/ن � ،هب � MB,رد( K� ��B /ه �� /ن � ،"ی"Lه�ـس، Jـd�a )�
��ـو ( Kـ 

رس ,ه�سL"ه �� �)، Gا� ��ط��@ Aوا�، Jd�a �)B  "$� .  
�ـ, dـJهKـ�G زردKUـ�G و  ،	@ـ"ق ،�دام ،سL"ه �� ��دو .١٢٧٠ �*(�)/�a )�
و  Kـ

 ��" از �"ا�)/ 
� یBسL"ه �� U,سv� از، �ی� 
سL"ه �ـ� هKـ��M �Gـ  [�ه�y@ ؛اس
�ی� �B "$� .  

� �8 ����� �� و /ه�G?U r و (و س@r  �� PسL"ه �� س@P /ه .١٢٧١ �*(�)
  . a اس
��B Jd� �G?U و /�� و 5,زه

(�)*� ١٢٧٢. P@ه �� سـ"Lس  و �(@ـ" /ن  �وزه�ـ	 ،�2ـ��ـG�B �! 8ـ��B 7ـ�طF �هـ
(@ـ"  ،G@Bـیز  ��و G@B Qیأ!jّ از ز  ،سL"ه �� ا(,اع �?G�' س@P [�ه�y@. ا$�ل ("ارد�
���� P@س، P@س   . اس
 Jd�a <�ید  �ه ر(P �دارا یس�خ  ی ه�سو  "�سD �ه
��>ا�� 5�Q را از  .١٢٧٣ �*(�)� Jـd ه �� /ن"L�5 س�a  ـ" >ـ,ب و@)� 
اسـ

5ه، "@$� �GMن سـ�GM $ـ"ه  یا�� از �F@U  [��� /ن سL"ه �5د و ه�y@  ,ان �B ،سG5
"$�١ �یو �)@" اj* (یا�� ( �یا�� از ��  Bو�@ �GM �aسـL"ه �ـ� /ن dـJ ،$"ه �$ـ" س

)�
K �Qل 5�Gدس �� /ن سL"ه �5د �5 ���ـ,م �$ـ"   ,ان  B �B	�& در d,ر  �و اّ�
  . اس
 �5�a سL"ه �� /ن Jd س�GM $"ه ��Bاز $

                                                           
  . استثناء شده است ذکر شد ١٢٦٥چه در مسأله  از آن، )کاغذ(حکم پنبه در اين مورد . ١
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 !ّ�ـ
ا�ـ� دارد �ـ�  یـ �$" �5�a سL"ه �� /ن Jd ("ارد ���>ا��  .١٢٧٤ �*(�)
 یس�� یو �(@" ا دیز  �����@ �)B  ")ه 5@"  ,ا"Lه �� 7 ،�� /ن س"Lْ  ��س	ـّ"م و ِز�� 


Q �� ه"Lس ���� 
$"ا�� سL"ه  Bو� ؛/(�سF) ]��� �)/ ��، سـx  "یـ�F�هـ�  یـ�ـ� 
$Bید  ء�> GMل ار��5 در � �یسـL"ه �ـ� /ن �ـ )�
ط�ـا�B Gو�ـ "یـسـL"ه (� ،Kـ 


سx ���[ اسF� سL"ه ��   �5 
  . سL"ه (�@" <�ید  ��>��  ،�AJGK /ن اس
��سL"ه ���G از ه� > ���ا .١٢٧٥ �*(�)،  �h� 
و  �$" �B �ا�*�"اء "�ت س ��

M از /ن "��O M و ��" ازO، P@و ��" از س P@ه�� ،س 
  . اس

  �� 40*هیاح��م د

ز [�ا�� در � .١٢٧٦ �*(�)�)، <���5 (�ز��ار �� /ن سL"ه � �B "@5،  ـ,د و$ jـ�
<��$" ،اس
 �5�a سL"ه �� /ن Jd �<�ید  � �G$در  @< ،("اB � 
���FB  �5  �  "یو7

���K� ١٢٧٤(  در (D��) 8�! "$ �Gـ" "؛ی$� �Gدا$ـ 
�ـز هـj  ،���� ا�ـ� و7ـ
 وسـ�
Zو��D  �  �� �5 
���5 در � �FBاش /ن اس�K )ز را ) ١٢٧٤��GD $ـ" !�ـ8 (�ـ,ده و (�ـ

ط��@�� ا�G ،�,رد [ی �م 5@" و در ا Aوا�، �)B  ")ز را �*ـ�@" و (  ,ا �ـم رهـ  �ـ��(�
 . "ی(�

ذ5ـ� را   ,ا(ـ" Bس
 در اطـ�اف او �$ـ" و �ـا �5�a سL"ه �� /ن ��B Jdاّ� ا�� $
mزم اسـ
  ،راه ر	�G و /ن را �ـ�دارد ،M,د را از F7�� ����دا(" �i37 �5ده و �"ون /(�� رو

م ده" [یاL)ر را ا$" 5ـ�  دیز  �ا  ا("ازه �راه ر	G[ و ��5
 � [ی�� $�ط /ن �5 ا ؛5F)
  . "d"ق (�@ ،�� /ن (�ز <�یو د  [ ��Fد�از �d,رت (�ز را 

(�)*� ١٢٧٧. U س�,ًا "��D� ه"Lل س(�ه� �ه در �*B ـ> را �ـ�����ا$ـ�G 5ـ�  �

(TU �y از �� � /وردن ذ�5 وا�A  ،سL"ه �� /ن �ط8 اس@<��ّ,G� ـ,د �ـ$B   "ا(ـ, 

 Aوردن ذ�5 وا�/  �G,ّ��س� از سL"ه �� دارد و (�زش را ادا�� ده" و ا�� 8F7 از �� �
(�U "ی� ،$,د*B  �� د را,M<��اس
 �ِ�*" و ذ�5 وا�ـA را  L�a"ه �� /ن Jdس �5 �

 /ورد� �� U ]G$و ��دا�)*B �ی� )�
K؛ �(�U "ن�ا�� B *5و*B � "$F) ]���B  ")ا,  
Jd رت,d زش در ه� دو  . اس
 �aذ�5 وا�A را در ه�ن �ل �� � /ورد و (�
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(�)*� ١٢٧٨. U ـ" سـ�,ًا��D� ه"Lا�� ��ـ" از سـ�)��ا$ـ�G 5ـ�  ��B$ـ �را رو B*ـ
  . ا$�ل ("ارد ،�ط8 اس
سL"ه �� /ن 
(�)*� ١٢٧٩. �Bی ن �K)5@" �� � "ی�5 ا، �B  ")ا,   "ی�� 	�ش و �(@" /ن سL"ه (�


�و mزم (K ا��� ی��ود  <�ید  �(�ز �� � M�  �� ز راا�ـ� �G,ا(ـ" در  Bو� @"ازد�� ��(�
g� �� نی ��ه�ن �� <��� Jd ه �� /ن"L�5 س�a �B "$سL"ه 5@" 5ـ�  �ط,ر ،�

  
D�?���� "$ ،(��ده �F)ی"   . "ی�� 	�ش و �(@" /ن سL"ه (�
(�ـزش �طـ8  ،5@ـ" دیـز  یـسـL"ه را 5ـr  jیـا�� (�ز��ار !�"ًا  .١٢٨٠ �*(�)

�B ار س�,ًا  $,د�	�سL"ه را  rیو ا�� (�ز�eط8 (� ،5@" ازش ��)B د,$ Gط�ـو ا� 
	 ��AJGK اس
 �5 ��اeه ا"LسB،  ار�سـ�,ًا سL"ه س�, �� � /ورد و >@(�y (�ـز�

زش �ط8 (� ،سL"ه را r "@5 j5ی�)B رت [یو ا $,د,d، gD ��B  ن/ jدارد �5 ��ـ
8pK� ١٤١٠( در    . M,اه" /�") ١٤١٢ 
 ،در (�ـز وا�ـB Aر5ـ[ اسـ
 و ا�ـ� K5ـ rیـهj  �دو سL"ه رو .١٢٨١ �*(�)

ی B	�ا�,$ �از رو ه�>@" ]GK)ا") ���K�،  یدرr  هـ� دو را  ـ� 
(�ـزش  ،5@ـ" Oر�5
@yو ه� 
ط8 اس��] Gا� ��@� 
 �ر�5ـ
 از رو rیـا�� دو سL"ه را در  ،mزم ط�اس

 ���g7 8,ر ی B	�ا�,$eا�	ر( .5@" ,g7 8��� د  [یا,M 8�� ه8 در� �5 
اس
"$   .)���ور �
(�)*� ١٢٨٢. U ا���)*B �B  GMر�ا (yـ� ���ـ[ �$ـ"  ،سL"ه ��@" $ـ,د �از �@<

>ـ� ذ5ـ�  ،$ـ,د �Bـ �KـبسL"ه  rی [یسL"ه ��س" و ا �(<�ارد دو�ره �� � "ی�
 "$� �GD� ه را"Lیسر�GMا    B(� و ا�� (G,ا(" س� را (<�"ارد و �  سـL"ه  �دو�ره �� �

و ���*ــG[  ســ
 5ــ� در �� Fــ� اول ا(Lــم دادها �ا  ســL"ه (�ــز ه�ــن ســL"ه ،���ــ�دد
�B GMر�ا�ء سL"ه ( ،��
K ؛�$" Bو� �GD>) �5ا�� ذ، Gط�ا� AJGK�  �5 /ن را 
اس

�و  ؛"ی�<, B ا "g7 �� �)ی
��7
 �3���  /ن را ���� ،@�� ��ء (�ز اس "g7 �� ,>ی�" .  
(�)*� ١٢٨٣. U ا�� در�)*B )@�� ی��B ���K� ید�8 ) $" ذ�5 ١٢٣٥ �5 در  jـMو ز

ً̂  ،�<�ارد [��� ز� ،�"ون 	*ر ه�>@"،�(@" /ن �$" G) �5,ا(" /ن را (�y /ن د�ـ8 �ـ�@<
U ه���)*B "$� �G	�>) ا�	را ،  � "ی��� U j�(�س*B  ه 5@" و ا��"Lاس���ه  "Lسـ
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� �U j ��5دن �(�س*B "$�j  �5@" و د�8 را در �,دال و � ,درا � [�ز� mزم �س
م ده" [یا "ی� ،�<�ارد [��$" �� ز� BسL"ه 5	 ��5 ��ا �را �� ��"ارL)ر را ا5 .  
یا�� د�8  .١٢٨٤ �*(�) U م�  jMز�)*B )@�� ��B�5 در ی  ���K� ١٢٣٥ �
) �$ـ

$" را 	�ا� �G	��، Gا� ��ط��@ Aوا�، (�U ���� "ی�*B )7(ـ"ه�دو ط�ف �� U از�)یـ B*ـ 
K7ـ�
 (G,ا(ـ"  ا�ـ�و  �<ـ�ارد [��ـ� ز�ـ  ,ا(ـ"  5Bـ� �ـ ه�طـ,ررا ) از دو ط�ف /ن �Bی

7("ه��� U�)*B ارد [��� ز� را�>�، Gط�ا�(ـ�  ،mزم /ن اس
 �5 در d,رت ا��ن < ��
5ـ� /ن را  B*ـ(�از دو طـ�ف �B Uـی��  ،�� >(� سL"ه 5@"  ,ا("  Bا�� (�سL"ه 5@" و 

F�َ�] ی �$��� �B "@� rیـ�ـ�  ،ا(Lـم دهـ" (G,ا(ـ" 5ر را هـj [یا و ا�� "ی(�سL"ه  ،(

 از ا��ا�K7�  ه 5@" و ا� <�ید"Lرت س,d�  ه �5دن"Lس و�� ���� ه ،d,رت �

��Lه�  -�� � "@< - "$F) ]���، یسL"ه � س�  ���ا "ی�  x�*<e,  ��JB  5ـ� در
���K� )١٢٨٦ (�B  /ره 5@" "ی  . ا$

(�)*� ١٢٨٥. K5B � �5B  ")ا,  *@��"@ �(�U  ,ا("  B �)Bو*B را �� ز��] ")ا�ـ�  ،��س
�� /ن ��"ار Mـj $ـ,د و  "ی� ،jM $,د �5 !�	ً سL"ه �� /ن d"ق  "@5��G,ا(" �� 7"ر

ی���  <��ن ��@" �رو ،
اس �aرا �5 سL"ه �� /ن Jd �<�ید  ��� U و �G$ا���)*B 
ن و زا(,ه و ه  دس
 '5 "ی� Bو� ؛را �� /ن �<�اردG*>)ا  �ـ� ا��ـن dـ,رت در را Uـ

$" �5 ��ـ�  ���ن ��@" ،[ d,رتیا�<�ارد و ا�� در  [�ز� �� ���,ل ط,رF)یـ ءB$ـ 
$ـ" 5ـ� �ـ� B/ن �7ار ده" و K5 �رو را اس
 �5�a سL"ه �� /ن Jd �<�ید F) jه ً̂

ی"  /ن $?ص �� /ن سL"ه  �د���� را ��@" 5@" و �<�)، را �ـ  <ـ�ید  ءB$ـ یـ���  "ی�
  . "یدس
 ��@" �5ده و �� /ن سL"ه (�

(�)*� ١٢٨٦. K5B و�� ���5 �� ه �)B  ")ا,  ی ،"یسL"ه (� � ��)/B  ")ار  ,ا"��� 
 سL"ه d"ق (�@" ،�� /ن ��"ار Bو� ،jM $,دً	�!، 5@ـ" و  سL"ه � س� ا$ره ���ا "ی�

 >*j "ی� ،ا�� (G,ا("�  در  "یـ� ،ا$ره 5@ـ"  ,ا("  B(� هj ه  و ا�� � >*j "ی(� ا$ره ه
) A�7 ّ�
سL"ه ا$ره 5@ـ" و  �� دس
 و �(@" /ن ��ا ،mزم ط�و �@�� ا�G "سL"ه 5@ 

  . "یذ�5 وا�A را �<, 
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ر $,د �5 در ز� .١٢٨٧ �*(�)<ن (K)ا�� ا�@B 
 ،"(�ـز �?,ا(ـ ،�5 در /ن 8�ِ اس
س ��اF��,ده $"ن �"ن و / �y)ده Bس?Gاو  �>@��سL"ه و  *ـّ�" را  "ی� ،("ارد 	,ق ا

� ،دارد 	ـ,ق ا��ـده Bسـ?��G ط,ر ���,ل �� � /ورد و ا�� دهی5ـ� ا Bدر �ـGـK، ـ�ا�� 
دهیسL"ه � س� ا$ره 5@" و  *ّ�" را اGK ا,?�") Jd زش  . اس
 �aو (�

 ��Q �سL"ه �5دن ��ا .١٢٨٨ �*(�)�G� ")او"M� ل ��امB "$از �ـ�دم  Bو ��hـ �
ن��5 ����F7 8 ا�� U�)*B را �� ز��] �B "ا�ـ� �ـ�ا ��ار(ـ�ل  $ـ�� M"او(ـ" ��Gـ

"$  . ا$�ل دارد(� و ��  ("ارد ��ادیا ،�

  �B7ح=�ت و 7��وه�ت 40*ه

(�)*� ١٢٨٩. AJGK� ه >@" �,رد"Lو >@" �,رد ���وه در س 
 : $��ده $"ه اس

١ .K5B دهی�5 اGK � ز�)B ")ا,M ا� ً̂ �دی�" از /(�� س� از ر5,ع ��دا$ـ
 و 5ـGـK  و
@yه��]، K5B � ز�) �GK*) �5B ")ا,M 
ً̂ (*Kـ �ر	ـG[ �ـ�  ��ـ�ا ،��" از /(�� 5ـ

  . "ی�<,  �� �F ،سL"ه
٢ .�7,�B � �5B "اه,M ه ��ود"Lد ،�� س��، 
 [�ز�ـ �ـ� را زا(,ه اول ،زن و را ه  اول دس

  . �<�ارد
٣ .��@B  ��� �� یرا <��� Jd ه �� /ن"L�5 س�a ارد�>� 
  . اس
ن دس
 را ��  ،در �ل سL"ه. ٤G*>)و ��ا�� �,ش �<�اردا ")FKy� jط,ر ه��5 س�  

"$� ��F7 �� رو �)/ .  
٥ .  ."یذ�5 سL"ه را  ��ار (�
ی��8 س�  ،ذ�5 سL"ه را �� !"د 	�د. ٦  �@Uی �F �� 
D5@" ،ه jGM .  
لو(" در سL"ه د! 5@" و از M"ا. ٧�G� اه" و ا,?� 
�ی« :د! را �?,ا(" [ی�  Mَـ� �َ 

�یَو  َ[ �ا�Kْ�َُ�ْو  Mَ� �َ 3�ْ�ُ���ٖ اْرُزْق !َو  Bٖ اْرُز7ْ@ ،َ[ �اْB  ِ�hْ	َ ]ْ�ِ�، u�َ�̈(َ� ُذو اْ�8ِhْDَ اِْ	َ� jِ« 
از  ،!3ـ 5@@ـ"�ن [ی��Gـ�  �و ا 5@@ـ" �5B از او درM,اس
 � K5B [ی���G  �ا« �B@ی

M دت �� �[ و,M 8h	اده �[ روز,)	hـ8  �5ـ�  ـ, دارا UBـT �ـ� درسـG ،�ـ"ه �
�ر��B GKهB«.   
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٨ .)m,ه را ط"LسB FK  و ذ�5 را ز �5@" و aد �<, ی  . "ی
 �و رو @"��� ران >¢ �@* ،��" از سL"ه. ٩U� U '5 �� را 
>¢ �<�ارد 5ـ�  �راس

�@"  O �B(,ع (*GK[ را َ ,ر�  [یا) .  

 و BوG7 ،��" از ه� سL"ه. ١٠K*) F�  
  . "ی�<,  ���"(x /رام ��	
ُ ْ,ُب ِا�َ َو  Bَر��    َاْسDِvْGَُ� ا���َ « �"(x �5 /رام ��	
 ،��" از سL"ه اول. ١١

َ
  . "ی�<,  »�ِ �أ

١٢ .]GK*) i7,� در، 
  . �<�ارد ه  ران �رو را ه  دس
�Fَ5ْ« �"ن Bدر �ل /را� ،ر	G[ �� سL"ه دوم ���ا. ١٣

َ
  . "ی�<,  »ا��ُ� أ

  . ه d�,ات ��DسG" در سL"ه. ١٤
(@" و �زوه را از �U�, �"ا (<ه دار(" و ز(ن  [�ز� �� را $�j و ه  ��دان /ر(�. ١٥FKy)

 [�ز� �� را $�j و ه  /ر(�h!<�ار(" و ا��ی�"ی�"ن را ��  �> "@)FKy� .  
م�7 �در �,i7 ��@" $"ن ��ا. ١٦ "�� 
  . دارد��  [�ز� از زا(,ه از ��" را ه  دس
 ،ر�5
سG[ ��ا. ١٧M�� مم�7 �در ه@< "�� 
7ُـْ,ُم َو : "ی�<,  ،ر�5

َ
7ُْ�ـُ" Jَ�ِـْ,ِل ا��ـِ� َو7ُ̈,ِ ـِ� أ

َ
یـأ 

ْرiُ5َ َو : "ی�<, 
َ
7ُْ�ُ" َوأ

َ
7ُْ,ُم َوأ

َ
ْسJَ�ِ "ُLُْ,ِل ا��ِ� َو7ُ̈,ِ ِ� أ

َ
  . أ

 -  ،��ط�ف �5دن �ـ�د و FQـر �سL"ه ��ا ��7/ن M,ا("ن در سL"ه و 	,ت �5دن �
 �ون�دو ��ف از دهن !�"ًا � ،	,ت �5دن ا��GF ا�� در ا�S. $��ده $"ه اس
���وه 

بی���وهت د . (�ز �ط8 اس
 ،mزم ط��@�� ا�G ،"ی/G5 در �>  �/�ـ"ه  �  �8gDه

 . اس

  واVL @�,ن 40*ه


 ا��م سـL"ی�@سA اس
 در ا ،TU از ذ�5 ا��م سL"ه�K7 ]7ـ�/ن  ه Aوا�ـ
� ذ�5 $,د�( .  

 « و »َوا�ـ̈@jِLْ « >�ـر سـ,ره از rیدر ه�  .١٢٩٠ �*(�)
ْ
� « و »ا7ْـَ�أ@ْ َ jـ� jٰ�ـ« و »8ٖیـا

ن ا�� �5 ١اس
 دار  سL"ه �ی/ rی »َسLْ"هK)ـ8 طـ,ر �ـ� را /ن ا��ـ,ش  یـ �?,ا(ـ" 5

                                                           
 س++وره ح++م س++جده، ١٥ه ي++آ) س++جده( لي++س++وره ال++م تنز، ١٩ه ي++س++وره اق++رأ آ، ٦٢ه ي++ه ال++نجم آس++ور. ١

  .٣٧ه يآ) فصلت(
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/ن را سـL"ه  ـ^وت  ووا�ـA اسـ
 	ـ,رًا سـL"ه 5@ـ"  ،�ی��" از  �م $"ن /ن / ،ده"
�B   ,ا�,ش �5د @"ی��	و ا�� ، دشیه� و7
  "ی� "�/، �ـ"ون  "ن�و در $ـ@ "یسL"ه (�

GMر�ا، ) Aه وا�"Lس�
Kه (�,دن >@"ه�  ؛"Lس �G�� 
  . اس
ن �,�7 .١٢٩١ �*(�)K)ا�� اB / �5ه �ی"Lش را دار  س,� �B  "دش ( ،ده,Mـ��/ن را  

  . دو سL"ه  ^وت �� � /ورد "ی� ،�?,ا("
ا�ـ� 	ـ�د  [ی�@��ا ؛اس
 �ی��L,ع / ،سAF وا�A $"ن سL"ه  ^وت .١٢٩٢ �*(�)

�Dـ�  �M �5,ا(ـ"ه دارا G�K7B ه�>@" ،از /ن را �?,ا(" B,ا(" و  @� G�K7را (? �ی �م /
"$  . $,د BسL"ه  ^وت وا�A (� ،سL,د �
5ــ� Q�ــ&  B/ن را از $?gــ یــســL"ه را Q�ــ& �?,ا(ــ"  �یــا�ــ� 	ــ�د / .١٢٩٣ �*(�)

�B ")ا,M "ا �� �,(� ،�,ش ده��5 !�ف /ن را �7/( B  ا("ه $"ه,M &�Q �5 ب�ـ� �Kـ
م ده"سL"ه  ^وت ا "ی� ،/وردL) .  

(�)*� ١٢٩٤. / ]G$,)  �یـ(<ـه �ـ� / ی gّ,ر /ن در ذه[  یسL"ه  �یسL"ه  ^وت �
یسL"ه �"ون M,ا("ن  �) Aش دادن �� /ن وا�,�B ؛$,د @yـ�  [�ه����  ا�� 	�د  @�

یسL"ه را �?,ا("  �ی/ �) Aه  ^وت وا�"Lش ده" س,�B د,$ .  
ی ,ا(�ید  یا�� $?ِص M,اب  .١٢٩٥ �*(�) �y� ا�ص��5 �7/ن را  *?  �)B "ی/ ،ده� 

ا�ـ� از eـB  &Fو�ـ ؛اسـ
 وا�ـA سـL"ه ،دهـ" �,ش را /ن 	�د و �?,ا(" را دار  سL"ه
�,ح یd,ت  ی CD( 	*�ده �ه DVD (@ِ" /ن) سـL"ه ،5@ـ" �,ش را دار  سL"ه �ی/ ،و �
Aوا� )�
K  راد x?U یو در ,Bی یً̂ eـF& $ـ"ه و  �ا�� d"ا ��( B,(ی� ی �,   F7ـ�/ن 7ـ

� x?UB  ه� ،$,د�] j�� ؛را دارد �هیدر ا Bا�� $?B gو>GK  یـ ,یراد �یـ/ ,نیـ� ی �,  
وا�ـA  ،سL"ه ،x?U $,د و 	�د /ن را �,ش ده" �GK��j ط,ر �� و �?,ا(" را دار  سL"ه


  . اس
(�)*� ١٢٩٦.  Aز وا�سـL"ه  �یـرا 5ـ� / �ا از >�ر س,ره �Bیا�� (�ز��ار در (�

���K� 5ـ [یـا ه�>@ـ" ،!�"ًا �?,ا(ـ" ،$" ذ�5) ١٢٩٠(  دارد و در�یر �ـ �B "ـ$ Bو�ـ ،�

و >@(�y سL"ه  ـ^وت را �ـ� �ـ  "یسL"ه (� ،سL"ه �یTU از M,ا("ن / وا�A اس

ط�(�زش �@�� ا�G ،/ورد Aوا�،  ؛و mزم اسـ
 5ـ� /ن را دو�ـره �?,ا(ـ" $,د �B ط�8
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و (�ـز را ادا�ـ�  ورد��5 س�,ًا سL"ه 5@" و ا�� سL"ه  ^وت را !�"ًا �� � ( [ی�<� ا
زش Jd ،ده"�)�a  

 �� ه�>@"اس�ّ!  � O ه"Lس، 
ه �5ده اس@� .  

(�)*� ١٢٩٧. Aز وا�$,د 5ـ� سـL"ه وا�ـA  �ا �*v,ل M,ا("ن س,ره ،ا�� در (�
(U �y ،>� !�"ًا M,ا("ه �$" >� س�,اً  ،دارد@<�x ه �یـ�� / "ن�از رس"Lـ" دار  سـ��D�، 

�B  ")5@" و س,ره د   ,ا  دار  سـL"ه �یـ"ن /�?,ا(" و ا�ـ� ��ـ" از M,ا(ـ �<�یس,ره را ره
"��D�، �� U �ط,ر "ی��K� �5 در�x �58 5@" ،$" ذ�! .  

اسـ
 و >@(yـ� (�ـز��ار در  �یسL"ه در (�ز �ـ �ی�,ش دادن �� / .١٢٩٨ �*(�)
زش ،ده" دار را �,ش سL"ه  �ی/ ،�ل (�ز�) Jd�a 
$ـ"  اس� Aز وا�ـ ،و ا�� در (�

Gا� ��ط��@  Aوا�  "g7 ��  ه"Lوت  س^   سL"ه  ^وت را ��  ،و ��" از (�ز "یا$ره (�
 /ورد $�8 ���,ل� �� .  
(�)*� ١٢٩٩. 
 : در سL"ه وا�A �7/ن >@" $�ط ���FG اس

١ . �) ّ�
 "$(���ا$�B U ]G@ی ؛�*B ز� ���]، ) ���
 "$ �ط,ر. ٢ .سL"ه  ^وت �
ط�ـ�@ـ�� ا�G. ٣. سL"ه 5ـ�د @"ی�<,  ،"("ی�$" �5 ا�� ��دم د  Aه  ،وا�ـ"Lن سـ��ـ

FgQ وت^ B )"$F .٤ .Gا� ��ط��@ U د�	 Aوا��)*B  ��� �� یرا5ـ�  �<ـ�ید  ءB$ـ 
Jd ه �� /ن"Lس�a ارد�>� 
  . اس

G�5 �ا� 
ط �AJGK /ن اساز  ��ـQ( �,اie سL"ه �ی	�د در سL"ه وا�A �7/ن س
U�)*B () را��ط�ا�G [�ه�y@. �<�ارد [��� ز� ،$" ذ�5�5 در سL"ه (�ز  ��� دسG,ر  

�5 
 ،در �ل سL"ه �AJGK /ن اس�� U�)*B (x  �	�د از �Gو سـ� ا(<*ـ زا(,ه
��x  � "@�� �GK� 
یاز >�ر ا(<* U$" [ی�F) �  .  


�در سL"ه  ^وت mزم ( .١٣٠٠ �*(�)K  ,eو ی	�د �  8KQی  �j�ّ "$ [ی�@��ا ؛�
ی	�د �@A  �ا�� ��ا U ه  ^وت"Lس A�,� jه sp��x ��وا�A اس
 سـL"ه  ،"ی

�ی/ورد و �  ^وت را �� � )�
K M�  م /ن راL)ازد�� ��ا") . 


�در سL"ه وا�A �7/ن mزم ( .١٣٠١ �*(�)K  ـ,د راM و !,رت "$� ��F7 �� د رو�	
 ")
�mزم ( [�ه�y@ ؛س� و �"(x را �},$(" ��,  ،زن ی�},$K او  B*ـ(�U ��"ن و �ـ

UO ) و "$��� س (�ز��ار $ـ�ط �ـ ��,ارد �یسF�و $ـ�ط در �Fـس ا ،�$ـ" �5B در 
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)�
K .  

  واVL @�,ن � 40*ه���>
 [�را �ـ� g7ـ" سـL"ه �ـ� ز�ـ B*ـ(�U ،ه� �ه در سL"ه وا�A 7ـ�/ن .١٣٠٢ �*(�)
5	 ،"ی>@" ذ�5 (<,  �<�ارد ه�B زدر سـL"ه  ،اس
 و �GD[ ذ�5 وا�A در سL,د (�ـ

  �َ m إ�« :"یاس
 �5 �<,  [ی ^وت �AJGK اس
 و ���G ا
¨

mإ  ُ���َ�ّ�ً    ا  ً�ّ�َ، m  َ��  إ
¨

mـ�ُ ا إ��   
ً یإ)�  gْ َ ی"و ً�، �  �َ m إ

¨
mإ  ُ���ـ"ًا َو  یـَسـLَْ"ُت َ�ـَ�  ،ِر7ًّ َو  �ً ی̈ ُ!Fُْ,د      ا �F�َ َ َرب� ً  ،ِر7ّـًD�ِ@ْGَـKْ�ُ m

�eَ� 'ٌ LGَKْ�ُ 'ٌpِ 8ٌ �8ْ�َ َاْ( َ!Fٌْ" َذ� ،�Fِ�ْاً m  َGKْ�َُو M� �ٌ«.   
ارد و �KـAJG  *ـّ�" و سـ^م (ـ" ،ا�mـ�ام �ة� �F ،سL"ه وا�A �7/ن .١٣٠٣ �*(�)

  . "ی�<,  �� �F ،اس
 ��" از س���دا$G[ از سL"ه  ^وت

  'Oوت @�,ن 40*ه ��7ارد �B7ح=ّ 
م سL"ه  ^وت در  .١٣٠٤ �*(�)L)یاAJGK� زده �,رد : اس
 $��ده $"ه 

ر�5 ا!�اف  س,ره F�، م رسسـ,ره  ؛)٢٠٦ �یـ/( »َوَ�ـُ� َیKْـLُ"ون« "ن �ـ� !Fـرت�ه@<
ر�5 ر!"F� م رسرت�ه@<F! �� ن" » ِ� ُv�ِل اª َو  و� ُ" d« )/ـ8؛ )١٥ �یJر5ـ� (F� سـ,ره، 

رت�ه@<م رسF! �� یَ  َو « "ن َ�D ُ� َن,  ر5ـ� اسـ�اء  سـ,ره ؛)٥٠ �ی/( »وَن ُ� ��َ یُ �F�،  مه@<ـ
رت�رسF! �� یَ  َو « "ن �ر�5 ��  ؛)١٠٩ �ی/( »,!ً ُ* Mُ j ُه ُ" یF� یس,رهj، م رس"ن �ـ� �ه@<

رتF! » َو  Mَ ّ�و ُس L̈ ًا ُو"  ُ� �ِ ّ� ًر�5 ��  س,ره ؛)٥٨ �ی/( »F�، م رسـ "ن �ـ� !Fـرت�ه@<
ر�5 ��  س,ره ؛)١٨ �ی/( »*ءُ یَ �  �D 8َُ یَ «F�، م رسرت�ه@<F! �� َ « "ن�	ا ُ� ?َ� �ی/( »َ� �,ا ا

ر�5 	�7ن  س,ره ؛)٧٧F�، م رسرت�ه@<F! �� راً « "ن,Dُ)ُ jر�5    س,ره ؛)٦٠ �ی/( »َوزاَدُهF�
ر �ه@<م رس ،(�8F! �� ب� َر « ت"ن  َ��ر�5 ص ؛)٢٦ �ی/( »u� jِا��َ  �ِش اF� م  ،س,رهه@<ـ

رت�رسF! �� َو « "ن Mَ �̈  ِ5َو را ر�5 ا(*�ق  س,رهو ) ٢٤ �ی/( »(َب أ�ًF�، م رسـ"ن �ه@<ـ
رتF! �� » m َی LُK "ُ ٢١ �ی/( »وَن.(   

 �5 
سL"ه  ،�5 در /ن ذ�5 سL,د �$" ا� �یه� / ه@<م رس�"ن ������ ���G /ن اس
م ده" ^و L)ت ا.  
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٨ .*�ّ/'  
(�)*� ١٣٠٥. وا�ـA و �KـAJG و ر�5ـ
 سـ,م (�ـز  �در ر�5
 دوم  �م (�زه

رم (�ز ��Z و !�g و !*�< 
ن ��ـ" از سـL"ه دوم �@*ـ "ی� ،��vب و ر�5K)و  @"�ا
  �َ َاْ$ـَ�ُ" َاْن m ِاٰ�ـ« :"یـ�<,  �B@ـی ، *ـّ�" �?,ا(ـ" ،در �ل /رام �,دن �ـ"ن

¨
mـ�ُ  إ�� َوْ�ـَ"هُ      ا

m  �$َ َٖو  َ� ی �ُ�و ا�ـ�  »/ِل Jَ�ُ̈�ـ"ٍ Jَ�ُ̈�ـٍ" َو  Bٰ َا�ّ��8dَ j̈�ُ َ!� َرُسْ,ُ��ُ َ!Fُْ"ُه َو  َاْ$َ�ُ" َا̈ن Jَ�ُ̈�"اً َ
  �َ َاْ$َ�ُ" َاْن m ِا�ٰ « :"ی�<, 

¨
mإ  ُ�����ـ( »ُ��ُ َرُس, َ!Fُْ"ُه َو  َو/ِ��ِ� ̈dَ�B ا�ّ�ُ� َ!َ��ْ  Jَ�ُ̈�"اً  َا̈ن  َاْ$َ�ُ"  و   ا 

	5B 
  . در (�ز و � هm "�ّ*  jزم اس
 و اس
 (*KـG[ �ـ� /ن " ه�ط,ر �5 !�	ً ی� ،ه@<م  *ّ�" در d,رت ا��ن 	�د .١٣٠٦ �*(�)

یـاس��Gار و /را�x �"ن را ر! ،و ه@<م �GD[ ذdB "@5، *@��"@ �5"ق ��) 
� �ـ" و (یـ
ت  *ّ�" را �� !����5B Jdو ط,ر� a�  و jسـ�ه 

یـ�ـ ر!�5 ���ـ,ل اسـ
 U*ـ 

رت [�	d�� $"ن � ا��GّF. "ی�<, �,اmت F!  �5ـ� وارد  یBذ�5هـ و د!هـ�ـ�  ، *ّ�"ه
  . $"ه اس
 ا$�ل ("ارد

*�  �B7حّ=�ت '/ّ

(�)*� ١٣٠٧. 
 : >@" �,رد در �ل  *ّ�" �AJGK $��ده $"ه اس

 �و رو @"��� ران >¢ �@*. ١U 7"م� U را �� 5' 7"م 
>¢ �<�ارد 5ـ� /ن را  �راس
�@" O �Bَ َ,ر� ) .  

٢ .
(" <�ی�"ی �� را ه  ا(<*
 و �<�ارد ه  ران �� را ه  دسFKy� .  
( .�� دا�ن M,د (<ه 5@". ٣U دو ران 
�K7 اد��  m$" Bزا(, � �واi7 در �� (  
٤ .U�x  ,>� "�ّ*  یاز": » ِ���ِ "ُ�ْJَ���ـِ�    Kْ�ِـjِ ا��ـ�ِ « :"ی�<,  ی »اْ ُ� �ـMَ َو    َواْ�Jَْ�ـُ" ِ�ّ�ـِ�    َوِ�

 ِ��ّ�ْس�ِء ِ
َ ْ
��ِ� َو « :"ی�<,  ی »ا�ْس�ٰ jِKْ�ِ ا��ِ� َوِ�

َ
ءُ ا� @KْJُ��ّ��ِ  Bٰ اِ � ��5ُ«   

َ!Gَُ� َو « :"ی��" از d�,ات در  *ّ�" اول �<, . ٥D$َ 8ْF̈�َ َ َو ُ�Gَ�ََدَر iْ	َاْر«.   
سG[ ��ا. ٦M�� م7ُـْ,ُم َو : "یـ�<,  ،ر�5
 ��ـ" م�7 �در ه@<

َ
7ُْ�ـُ" Jَ�ِـْ,ِل ا��ـِ� َو7ُ̈,ِ ـِ� أ

َ
یـأ 

ْرiُ5َ َو : "ی�<, 
َ
7ُْ�ُ" َوأ

َ
7ُْ,ُم َوأ

َ
ْسJَ�ِ "ُLُْ,ِل ا��ِ� َو7ُ̈,ِ ِ� أ

َ
  . أ
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دو Uـ را �ـ� هـj  �هـ  ران ،M,ا(ـ"ن  *ـّ�" ه@<ـم�AJGK اس
 ز(ـن  .١٣٠٨ �*(�)
"@)FKy� .  

  O0م ���ز. ٩
م (�زه ��" از  *ّ�" .١٣٠٩ �*(�)�  �M/ 
وا�A اسـ
 (�ـز��ار سـ^م  ،در ر�5

  . "ی�<, 
رت س�  �س^م دارا .١٣١٠ �*(�)F!
 : اس

َ�ی� اَ  َ� �ْ ا�K̈^ُم َ!�َ « .١ F@̈�ِ� ِ!Fـِد ا�ّ�ـ Bٰ َ!�ـَو  @ـ�ْ ا�K̈ـ^ُم َ!�َ « .٢ »5�َ�َُ ـ�ُ َو    �ِ َرْ�َ�ُ� ا�ّ�ـَو  �B ا
 gّ��Jاِ5�َ�َُ �ُ َو    َرْ�َ�ُ� ا���ِ َو  jْ�ُ �ْ ا�K̈^ُم َ!�َ « .٣ »َ[ �«، Fس^م وا�B  ار��5 � �GD[ /ن (�ز�

رج �M ز�ـ� �DـG[ /ن اDG5ـء 5@ـ" و   ,ا(" Bس,م اس
 و (�ز��ار �س^م  ،$,د Bاز (�
]GD� در /ن Aَ « ��"ار وا��ُم َ!^K̈� �AJGK /ن اس
 5ـ� ���ـ� ط�اس
 و ا�jْ�ُ« G �ْ ا

5@" »5�َ�َُ �ُ َو    ا���ِ  ْ�َ��ُ َو َر « �	e؛ را �� /ن اGا� ��@� ط وا�A �� س^م دّوم (��اّ�B  "ا(ـ, 
ء (�DG5ز  ؛"یاط��@�� ا�G ،"ی��ار س^م دّوم را �<, TU ا��(�، Aوا� 
س^م سّ,م  اس

 /وردL� j؛ را ه�ت اس
 و (�ز��ار � �GD[ /ن از (�ـز Mـرج  BوFّJGK� س^م اول از
�)B ا $,د ]GD� 8ّJ� یو] AJGK� 8 از دو س^م د  ،س^ِمF7 ی��" از  *ّ�" و�> B� "$� 
ز��ار ه� س� س^م را �<,  و�) �y)2 � ا�G "ی>@�ط��3 AJGK� G	رر 
  . (�,ده اس

(�)*� ١٣١١. �ـ
  *ـّ�" (*Kـ�G  ،" در d,رت ا��ن در ه@<م س^می	�د �� "@)�
Aس^م وا� ]GD� م$" و ه@<�، و /ن را �ـ� و  
 5@ـ"یـاسـ��Gار و /را�ـx �ـ"ن را ر!

��!B Jdو ط,ر� a� 

 س�هj و � ر! ،�5 ���,ل اس*Uت �<, یmا,� 
 . "ی

ن ذ�5 اس
 ی$
 �� س^م �AJGKیر!FK) xرا�/ 
 �هـ ��j /را�ـx در ذ�5 ،
FJGK�B ���K� ذ�5 $") ١٢٠١( را دارد �5 در .  

ز��ارا��  .١٣١٢ �*(�)�) G7وB � ز را س^م�)B "اه" س^� ،ده,?�B ـ�GD� را 5ـ�، 
Gا��  :  ��ار 5@" �<�ی8 د � �� د�یطً

$"�" (�[  ��ار ��یا �?م اّول در �,رد� �G$ل ("ا
 ا$�K .  
 را  ��ار (�@ـ" و ط وا�A اس
 /ن�ا��a �GD�، Gا�� /ن را Jd �?م دّوم در �,رد
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�GD� &�Q ل ("ارد و ،ا�� ،D� aـG[ /ن دارد�r$ �5 درB Jdدر d,ر   ��ار /ن ا$�
اّ�  ،"ی ,ا(" /ن را دو�ره �<,  �B ،در /ن $r �5ده ،�*�,�O ا�� 8F7 از  �م $"ن 5��

ط وا�ـA �ـا�G ،(�,دهGD� a[ /ن �$r در �O,، Jd*�ا�� ��" از  �م $"ن 5��� 
  .  ��ار (�@" اس
 /ن را

 $r در dـJیQ��GD� & /ن را ا��  �?م �ّ�م در �,رد� aم  ،�ـ,دن /نF7ـ8 از  �ـ
ا�� /ن را درس
 ��GD و " یا دو�ره �<, mزم اس
 /ن ر  ،x /�"ه��*�,U O $"ن 5���

�<ـ� /ن 5ـ� ؛ �ار /ن ا$ـ�ل (ـ"ارد � ،�*�,O �,ده ��" از  �م $"ن 5��� ، $rیو 
Gز ا�ط �?,ا("��?,اه" (� .  

دشی Bا�� س^م (�ز را 	�ا�,ش 5@" و �,�7 .١٣١٣ �*(�) ��d �5,رت (�ز ��  "ی
��! A� �� رده و,?) jهB �5 "$و >ـ�  ��ـ� طـ,ر !�ـ">ـ�  - ا(Lـم /ن هj (*"ه �

ز را �ط8  - �س�, �)B� "@5  )�5دن ��F7 �� 
*U 8��(، و (�ـزش  "یـ�<, سـ^م را  "ی�
Jd�a 
  . اس

دشی Bا�� س^م (�ز را 	�ا�,ش 5@" و �,�7 .١٣١٤ �*(�) ��d �5,رت (�ز ��  "ی
5ر یهM j,رده  ��)/�  "$م داده �L)م /ن >� �� ط,ر !�"�5 اL)ا�و >� سـ�,  �، 

ز را �ط8 ��)B "@5 - �5دن ��F7 �� 
*U 8�� - Jd زش�)�a 
  . اس

  �B7حّ=�ت O0م

� �7ار دادن د�^م و ((*GK[ در ه@<م س .١٣١٥ �*(�)�Gط,ر س��5 در  *ّ�" ذ�5  
"$، 
ت. �AJGK $��ده $"ه اسFّJGK�  بیدG5 ـ� در>  � ـ� ذ5ـ� $ـ"ه  �gّDـ8هـ


  . اس

١٠ .'�'�V  
�(" �Aا�� !�"ًا  �  .١٣١٦ �*(�)� jز را �� هً̂ س,ره را  ،(� ��8F7  "از ��ـ" �?,ا(ـ

ی U د را,Lس�x ورد/ زش �ط8 � ،از ر5,ع �� ��)B د,$ .  
ً̂  ،از (�ز را 	�ا�,ش 5@" و ر5[ ��" از /ن را �� �ـ /ورد �B ر5@ا� .١٣١٧ �*(�) �ـ�
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U�x "@5 از /(�� ر5,ع، زش ،"یدو سL"ه (��)، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
ط8 اس� .  

�را �5 ��" از /ن اس
 و ر5[ ( ���را 	�ا�,ش 5@" و > Bا�� ر5@ .١٣١٨ �*(�)K 
 /ورد� ��، U ً̂ ���x "@5 ه"Lا(ـ" ،از /(�� دو س,?� "�ّ* ، ر5ـ[ را �ـ� �ـ /ورد و  "یـ�

�y)/ را U هًFG$ا�x ")ره �?,ا  . از /ن M,ا("ه دو�

�را �5 ر5[ ( ���ا�� > .١٣١٩ �*(�)K  	�ا�,ش 5@" و ر5ـ[ ��ـ" از /ن را �ـ� �ـ

ً̂ ��" را 	�ا�,ش 5@" و �*v,ل ر5,ع $,د زش Jd ،/ورد ���)�a  و /ن را ادا�ـ� 
اس
  . ده"


�را �5 ر5[ ( ���ا�� > .١٣٢٠ �*(�)K  ا�,ش 5@ـ" و�	ـ>��را 5ـ� ��ـ" از /ن  �

�اس
 و /ن هj ر5[ (K "ا�,ش 5@" و س,ره را �?,ا(ـ�	را  "�� ً̂  /ورد ��� ��،  "یـ�

هً ��, � M,ا("ه ���> ،/(�y را 	�ا�,ش �5ده �� � /ورد و ��" از /نFG$ره  ،را �5 ادو�
  . �?,ا("

(�)*� ١٣٢١. M �� ه اول را"Lل�ا�� سسـL"ه دوم را �ـ�  ی ،سL"ه دوم اس
 @��یا 
Mل� /ورد ،سL"ه اول اس
 @��یا � ��، Jd زش�)�a و 
او سـL"ه  هسL" [�او� اس

ب ،سL"ه او سL"ه دوم[ �دو�اول و K� �� B� /ی" .  

  �7اqت. ١١
(�)*� ١٣٢٢. ن �K)ت �?,ا(" "یاmا,� ز �(@ـ" ر5ـ,ع و  �5ره �B@ی ؛(�ز را ��)

�هـ�و U*ـ
 سـ� هـj �ـ� �ـ /ورد و > Bدر Uـ BسL,د و  *ّ�" را UـBز  یرا 5ـ� در (�ـ
�B ")ا,M ط,ر ��� 

 س� هj �?,ا(" و ا�� �� 7"ر ،�5 ���,ل اس*U� ��]  ��d	 �)/
ز � @"ی�5 (<,  @"ازد���)B ")ا,M، 
زش �ط8 اس�) .  

(�)*� ١٣٢٣. ن �K)را ط,ری" ��وف یا ���5 r�  ,>� jس�ه 
*U�5 �� /(ی " �y
�GD�، ���5 ن/ )�G$را دا x@GD� "g7 �5 ("@5 ق"d .ـ@yـ�ه���ت [ 5 یـ ،�یـr /یـ


 س� هj �<,  �" ط,ریr ذ�5 را �ی*Uن " �5 ی5ـ� g7ـ" �GDـ@x را ( � ذ5ـی� ی/ه�
�G$دا ()/ ���GD� �y،  ،��ـ�hـف و �hـف إ� [��,اmت �ـ 
یر! [ی�@��ا. "یd"ق (�


 و �,d,فDd، ـ�ورL� ّر و. 	�ـ8 و 	!ـ8 و �(@ـ" /ن mزم اسـ
 ،�GFـ"ا و FMـ� ،�ـ



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٨٢

5ـ� ( /ن سـ,ره ،5ـ� �ـ� /ن >ـ� �GDـ� �ط,ر - تی/ [����FG � �,اmِت  
یر! ط,ر [�ه�
 "g7x)")ا,M �G$ق 5@") را دا"d - زمm B� "$� .  

�A 	,ق3� �� ��ّ,   ،r سـ,رهیـِت یـ[ /�
 �,اmت �یر! ����,م اس
 �5 ��ا ،�
� 
d�	��G*� 
 �� ر!FK)ت �یmا,� 
[ �و�,د دارد و ه� ، ذ�5ی� یr /ی[ 5��ِت �



 �� �,اmت در ��,اmت � ط,ر اسFK) ���5 ی��وف [ دو���5 r .  
) ا�mـ�ام �ة�ـ�ـ� �ـ�  �F( 5��ـت یـ هـ  ��ف [�ا�� در (�ز س�,ًا � .١٣٢٤ �*(�)

� ��d$" d �5,رت (�ز از � �و 	d�� �� 7"ر @"ازد�	F)�] ل ر5ـ[  ،��ود,v*� �y)@<
"$5ـ�  Bو در dـ,ر  5��ت را �� طـ,ر ���ـ,ل �?,ا(ـ" ی ه  /ن ��ف "ی� ،��" (*"ه �

<�� ،و ا�� �*v,ل ر5[ ��" $"ه �$" "ی ��ار (� /ن را اس
 زمm  ،��" از /ن M,ا("ه �
Jd زش�)�a "و /ن را ادا�� ده 
  . اس
هj  �ـ,اmت را �ـ� ��رگ  �ه س,ره  ط,ل دادن ر5,ع و سL,د و M,ا("ن .١٣٢٥ �*(�)

�)B ")ز .  

  @[�ت ���ز
(�)*� ١٣٢٦. 
 دوماز ر5,ع ر8F7 5 ،وا�A و �AJGK �در  �م (�زه�،  AJGـK�

[ �AJGK یا ،aFd و��vب و !*ء و (�ز ���� �در (�زهاس
 7@,ت M,ا("ه $,د و 
5 � �� "��G*� ؛دارد �ا(Lـم ر�ـًء وا�A /ن اس
 �5 7@,ت را  ط�در (�ز َ$iDْ ا�B Gو

از ر5ـ,ع �KـF7  AJGـM8,ا(ـ"ن 7@ـ,ت  ،�$" Bر�5
 � rی� � /(�� ده" و در (�ز و ْ 

 �<�یدر ر�5
 اول 8F7 از ر5,ع و د  �Bی �5 دو 7@,ت �AJGK دارد ،(�ز ����. اس

	3ـ� و ��7ـن در  "�U@� 7@,ت و (�ز ! تیو (�ز / �$" Bدر ر�5
 دوم ��" از ر5,ع �
   .$,د ذ B� �5	8g ���,ط �� ه�یr،در  a�e,  �5 /ن دو ر�5
 >@" 7@,ت دارد

(�)*� ١٣٢٧. F�  8 از 7@,تF7 
�8 را ه  دس
 ،" و در 7@,تی� �<, ��AJGK اس�� 
 ،هـj (<ـ� دارد و �ـ� �ـ� ا(<*ـ
 $Kـ
 ��U�ـ,  و /س�ن �� رو را /(� 5' و d,رت

(" و �� 5' دس
 <�ید  �ه  ا(<*FKy� jرا �� ه  ط�ـا�G �@ـ�� ���ـ�؛ 5@ـ" (<ـه ه 
A�5دن ،وا� "@�� 
� در �,رد �eورت، ،�"ون دس� Jd 7@,ت�a )�
K .  
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د و (�ـز را ا$ـ�ل (ـ"ار  ،�Bـز�ـن !� ���� Q ،د! �5دن در 7@,ت (�ز .١٣٢٨ �*(�)
ط8 ��)B  "@5ه�>@" ؛ Gط�ا� Q �� �5 
 Dـ��وB Zد! (�@" و�ـ AJGK��� ��!B /ن اس

Q �� ط��@�� ا�B، Gز�ن !�� ��7@,ت � د! Aم (� ،وا�L)اB  ١.$,د   
ت  یه� د!  ،در 7@,ت .١٣٢٩ �*(�)�َن « rیـ ه�>@ـ" "یرا �<,  �ذ�5 ی�@JFُْسـ

 ِ���5	 »ا "$�B 
 :�?,ا(ـ" $ـ,د �Bـ "ه�ـ	�ج (� �د!ء را �5 د! [ی� اس
 ا��G و اس
»m �  �َ ِا

¨
mإ  ُ���  �َ ِا� jُ،  m یاْ�َ��  Jَ� jُ�ا�ْ  ا

¨
mإ  ُ���َن ُسjُ، JFْ �ٖ اْ��B u�َ اْ�َ�� ا  ّ��  ,اِت َرب� ا��K̈   �ِ ا

ِ
iFْK̈� ا

َرe َوَرب� 
َ
mَو  َ[ �ا 

ِ
iFْK̈��ّ��ِ ا�ْ َو  jِ �ْ�ِش اْ�u�ََرب� اْ��َ َو  َ@ُ�̈[ � �َ �ٰ َو  ِ�̈[ � 	�ٰ اِ "ُ�ْJَ   ��َ��و  »َ[ �َرب� اْ


 اj̈�ُ  �ْDِQْ ا��ّ « :"ی��" از /ن �<,  ���G اس@�َ 5ُـBٰ  �8 َ!�ـ ِإ̈(ـَ�  َ!ّ@ـ َواْ!ـُ'  ِ	@ـ!َو  َواْرَ�ْ�@
 $َB "7َ یٍء �ٌ«.   

ن 7@,ت را ��@" �?,ا(" .١٣٣٠ �*(�)K)ا 
�5 (�ـز را  K5B ���ا Bو� ؛�AJGK اس
� 
!�� ��B ا,M")، ا"d 
!��@" M,ا("ن 7@,ت �KـAJG  ،او را �*@,د �ا�� ا�م ��

)�
K .  
ء ("ارد و ا�� .١٣٣١ �*(�)h7 ")ـ /ن را ا�� !�"ًا 7@,ت (?,اU ا�,ش 5@ـ" و�	�x 

دشیاز /(�� �� �ّ" ر5,ع ��س"  �� ،"ی� 
و /ن را �?,ا(ـ" و ا�ـ� در  KـG"ی�AJGK اسـ
دشیر5,ع  ��ء ،"یh7 از ر5,ع /ن را "�� 
ی5@" و اّ� ا�� در سL"ه   �AJGK اس  "��
دشیاز /ن  ��ء (� ،از س^ِم (�ز "�AJGK اس
 �� ،"یh7 ـّ"ت  ه�>@ـ" ؛"ی7@,ت را�
)m,طB و در ا "$� �G$ی��] 
ل ���G اس� h7�  "م دهL)ا ��F7 �� و رو �GK*) ن را/

دشیو ا�� در �ل ر	G[ �� س�
 سL"ه  ��ط��@�� ا�G "ی Aوا� F)ـ� ؛�ـ�دد� � "ی��� 
ر�ًء ��" از (�ز h7� "م دهL)ن را ا/ .  

                                                           
ن اس+ت ك+ه ي+اط واج+ب مث+ل اي+بن+ابر احت، اكتف+ا كن+د یفارس+ یتنھ+ا ب+ه دع+ا ،ن اگر در قنوتيبنابرا. ١

  . اورده استيجا نه قنوت را ب



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٨٤

  '��L; ���ز

  '��L; �0ره ح�*. ١

 » ِ����5 ��B  iذا  ،�� (م M"ا B j@5ا�G"ا �« �B@ی »  jِKْ�ِ ا���ِ « :»jِ �ٖ ا�̈�� ِ[ ا�̈�ْ��   jِKْ�ِ ا
���i و از ه� �,(� (�ص 
�ه � ،�5mت اسّ@�B  "$   .»�("�در /ن �JG ه 8و !� �

 »��ْ�̈�$ـ�8 �ـ��[ و  �ـاسـ
 و در د( 
ی(� Bر��xG واسi و �« �B@ی »jِ �ٖ ا�̈�� ِ[ ا
� �	5B ّص �� ���@ $,دG?� ت�M/ و در�] 
   .»اس

��اَ « َ���ّ�ِ� َرب� اِْ "ُ�ْJَ� « �B@ی »َ[ �ْ@S "�� او("و"M ص,g?��  ـ�ورشU 5ـ� 
اسـ

   .»ده@"ه ه�� �,�,دات اس

 »��ْ�̈� »jِ �ا�̈�� ِ[ َا@��� 
  . /ن ��$
 » ٰ� �ِ�ِر روز ��اس
�5  یBذات  ,ا(« �B@ی »ِ[ یٖ ا�ّ"  ْ,ِم ی�GMا A�d«.   
َك یٖ إَ(Fُ�ُْ" َو  َك یٖ إ«  �GَKْ)َ ٖ� ]ُ« ی@�B »دت �ـ rو 	�ـ& از  ـ, �5ـ 5�j@ـ B	�&  , را !Fـ

�B اه,M�j«.   
 »�GَKْ�ُ��اَط اْ �g�اسـ^م  [یـ5ـ� /ن د ( 5ـ[ 
ی� را �� راه راس
 ه"ا« �B@ی »jَ �ٖ ِاْهِ"( ا


   .»)اس
 »��(« �B@ی »jْ�ِ �َاْ(َ�ْ�َ
 َ!�َ  َ[ یٖ �dِاَط ا̈K5 راه ��B داده 
ن ( �ا �5 �� /(ن (��)/ �5

Uان��F�v *)ن�و �@ Uان��F�v�  "ّd یو $�"اء و��] �a و $d نM"او("  �GKیو �@"�
ل�G� "@GKه(«.   
 » Qَ� ِ�  َ�!َ ِب,ْhُvْ�َ� ا�َو  jْ�ِ �اْ

َ
m hّ ّ�hQـA  *ـنی5ـ� �ـ� ا B(ـ� �ـ� راه K5ـ(« �B@ی »َ[ �ٖ 

( �ا �5دهK5 و (� راه /نB "@�5 ���اه«.   

  ) اح*  @A ه� ا�$;( *�'��L; �0ره '�ح. ٢

 » ِ��� »jِ �ٖ ا�̈�� ِ[ ا�̈�ْ��ٰ    jِKْ�ِ ا@��� 
  . /ن ��$
 » ُ���(�یاس
  یMB"ا ،M �5"او(") ��Jّ�" �ا( �<,« �B@ی »َاَ�ٌ"    8ْ7ُ ُهَ, ا>«.   
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 » ُ���ز�@ـ"�و ه�ـ� �ـ� او ( ز�ـ( 5Bـ� از  �ـم �,�ـ,دات �ـ یMBـ"ا« �B@ی »ا�gَ̈�ُ"    ا 
"@GKه«.   

 » jْ�
�( B	�ز(" ("ارد و 	�ز(" �B »K5@ی »ْ,َ�ْ" یَ�jْ َو  ِ�ْ" یَK«.   
 » jْ�او  �ه�Gـ B(ـ"ارد و K5ـ Bه��ـ� �*ـ�� و ��ـد�« �B@ـی »َ�ُ� Dُ5ُ,ًا َاَ�ـٌ"  ُ�ْ[ یَو َ

)�
K«.   

�ـ� B7ـ�حV  از >ـ; %Xـ* ی�'��L; ذ>� ر>�ع و �40د و ذ>�هـ�. ٣�,
  ا�0

َن َر�� « JFُْس Bَ u�َ� UOـ Bو (��U�A gورد�ر ��رگ �[ از ه� !« �B@ی »Jَ�ِْ�ِ"ِه َو  jِ �اْ
Gل س,v*� ]� و 
   .»او هx jGKیو �@ّ�ه اس

َن َر�� « JFُْس Bَ �!ْ
َ ْ
از ه�  ،�m � اس
 Bه� �UK5ورد�ر �[ �5 از « �B@ی »Jَ�ِْ�ِ"ِه َو  Bٰ ا�

!�A g�) وB UO � ه�$"  Bو �@ّ� Gل س,v*� ]� یوx jGKاو ه«.   
�َ�ْ[ َ�ِ�َ"هُ « ِ �ُ�� K5Bـ �S@ـ �دیMـ"ا �*ـ@,د و �}ـ�« �B@ـی »َسiَ�ِ اGی5ـ� او را سـx 

�B "@5«.   
5ـ� Uـ�ورش  �از M"او(ـ" B j@5ط�A /��زش �« �B@ی »�ِ �َاُ ْ,ُب ِا�َ َو  �Bّ َاْسDِvْGَُ� ا��َ� َر « 

   .»jی(� Bاو  ,�� و �ز�*
 � �ده@"ه �[ اس
 و �[ �� س, 
و  �م�ـ�G�B Mـل و 7ـّ,ه او ���ـ �Mـ"ا �ریـ�ـ� « �B@ی »َاJَ�ِ "ُ�ُ7ْْ,ِل ا��ِ� َو7ُ̈,ِ ِ� َا7ُْ,ُم َو « 

�B *)�j@«.   

  '��L; @[�ت. ٤

 »�   �َ m ِا
¨

mإ  ُ���سـ�اوار �UسـxG �<ـ� M"او(ـ"   یMBـ"ا  Kـ
�(« �B@ی »jُ یٖ اْ�َ��   jُ �ٖ اْ�Jَ�  ا
یG�� �B Gه�Bی 
�� A�j و �5م اسd �5«.   

 »�  �َ m ِإ
¨

mإ  ُ���
�(« �B@ی »jُ �ٖ اْ��B  u�َ اْ�َ��   اK ا"MBاو("  ی"M �>� xGس�U اوار�یسG�� 
�B Gه�Bی 
   .»� �5��F �� "@ و ��رگ اس

 »�K̈�َن ا��ِ� َرب� اJFْاِت ُس,  
ِ

iFْK̈�  َرب�  و ا
َ ْ
  َ[ �ٖ َرeا�

ِ
iFْـK̈�و�@ـّ�ه اسـ
  UOـ« �B@ـی »ا
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 ز� �M"او("Dر ه
 /س�ن و �Uورد�Dر ه   .»اس
 [��U �5ورد�
 �َ �ٰ َو  ِ�̈[ �ٖ  	َو�ٰ « � ]̈�ُ@َ u�َ�اسـ
 5ـ� در  ���ـ�Uورد�ر ه� >« �B@ی »jِ �ٖ و َرب� اْ�َ�ْ�ِش اْ

س
 و �Uورد�ر !�ش ��رگ اس
 [�و � � ه  [�ه و ز� /س�ن�)/«.   
�ّ�ِ� َرب� اْ��ٰ َوا« ِ "ُ�ْJَ�ْ��َ �?g,ص M"او("« �B@ی »َ[ �@S " و���ـ�ورش  U 5ـ� 
اس

)ن�ده@"ه  �م �� 
   .»اس

٥ .=B' ;�L�'ح�ت� ;X%ار  

�ّ�ِ� َو « ِ"ُ�ْJَ�َن ا��ِ� َواْJFُْس�  �َ m ِا
¨

mإ  ُ���ل« �B@ی »ا��ُ� َاFَ5ُْ� َو    ا�G� ")او"M، و �@ـّ�ه  UOـ
ء ��" و اس
 و@S، ) و 
سـ�اوار �UسـxG �<ـ� M"او(ـ"  یMBـ"ا Kـ
��?g,ص اوس

ل و او ��ر��G اس
 از ا�G5@@" @��ی� 'dاو را و«.   

�* و O0م ���ز. ٦ّ/' ;�L�'  

  �َ m ِا�ـ َاْ$ـَ�ُ" َاْن  ،َاْ�Jَْ�ـُ" ِ�ّ�ـ�ِ « 
¨

mـ�ُ  إ��« �B@ـی »َ�ـ�ُ  َ� یٖ َ$ـ�  m َوْ�ـَ"هُ  اGی��ـ" و ســx 
�<ـ�  Kـ
�سـ�اوار �UسـxG ( ی5Bـ� Mـ"ا دهg?� �B j,ص �Uورد�ر اس
 و $�دت

   .»("ارد rیاس
 و $�  <(�ی�5  یMB"ا
دت �« �B@ی »َرُس,ُ��ُ ُ" َا̈ن Jَ�ُ̈�"ًا َ!Fُْ"ُه َو َو َاْ$�َ « �$B jده "�ّJ� �5�    ـ"ا وM ه"@�


ده اوسGس�	«.   
 »�!َ �8dَ j̈�ُ�̈�یM"ا« �B@ی »/ِل Jَ�ُ ٍ"�̈Jَ�ُ̈�ٍ" َو  Bٰ ا D� 
�سـ
 �ـ� �Jّ�ـ" و /ل ر��ـ

"�ّJ�«.   
َ!Gَُ� و اْرَ	ـiْ َدَرGَ�َـ�ُ « D8ْ َ$ـF̈�َ َ ـی »َو@�B »U 
!Dـ,ل 5ـ[ $ـF7ـ��F�v  را و در�ـ� /ن

   .»��دان �h��iت را (�د M,د ��@" و ر	
َ�ی� اَ  َ� �ا�K̈^ُم َ!�َ «  F@̈�و  F�vـ��U �درود و س^م ��  ـ, ا« �B@ی »5�َ�َُ �ُ َوَرْ�َ�ُ� ا��ِ� َو  �B ا

   .»ر��
 و ��5ت M"ا ��  , �د
ِد ا���ِ  Bٰ َ!�َو  @�ا�K̈^ُم َ!�َ « F!ِ    ّٰg��Jاِل �ـ� �ـ « �B@ی »َ[ �ٖ �G� ")او"M درود و س^م از

   .»او �GKی(�ز��اران و  �م �@"�ن $
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او(ـ" درود و س^م و ر��
 و ��5ت �B »"M@ی »5��َُ �ُ َو    َوَرْ��ُ� ا���ِ  jْ�ُ �ا�K̈^ُم َ!�َ « 
د� � [ی�AJGK اس
 در ا ط�ا�G و »�� $�g7ـ" سـ^م �ـ�  Bدو سـ^م �ـ� طـ,ر ا��ـ

)K5B د $�ع ��"س اسـ^م از ا,g�� �5 "$� �G$ن ،[ دو سـ^میـرا دا/  . ا(ـ" �ـ,دههـ
h�� ه�>@"ازB دهیاز رواDGت اس Bـ,د /ن �ـ$   [�دو ��ـr راسـ
 و >ـ¢ و �ـ��@هـ

B� "@$� .  

)X'ز =�ت����  
(�)*� ١٣٣٢. 
ن ��" از (�ز ��"ار �AJGK اسK)ا�ل  �� ,v*��A، ی@�B  ا("ن,M

5 ،وا�ـd,g?� Aـً dـaF ���" از (�زه ،[ �AJGKیو اذ�5 و د! و �7/ن $,د  " �ـ �
���G*� دارد .  

ز �$" و 	ـ�د �*ـv,ل 5ـر� �� .١٣٣٣ �*(�)�) �M/ �� 8gGّ� 
ز mزم اس�) A� 
از /ن  و *ـ"ه �$ـ"( ،Kـ
�سز�ر ( »A »�� �A را �� هj زده و � d"ق�d �5,رت  ��

�5 �mت ا	�اد و ز�ن و ��ن � -  �	K� �u) یازQ 	� �,دن�K� �،  �3ارeیـاGMا ر �ـ
]G$ی��  ،دا sدنی,� j� س - 
از �ـmت �ـ  Bاز 5رهـ در ��hـ M��Bـ ،�?G�' اسـ

 ،Kـ
�<ـ� سـز�ر (ید  �ـmت از Bه�ن 5ر در ��B hو�؛ اس
A سز�ر �d"ق  ��
G��B ��ّK� �5لA �� هj (?,رده و M,ا("ن ذ�5 و د! و 7ـ�/ن �d,رت  �� ،ً در /ن �

�ـ
 اeـ�3ار� س�و B Qدر �,ارد ���,�( $,د AB $��ده �� �� ،در /ن) <ـ�ید  ��D و �
�GK*) 
�� �B "$�، "$ه� /ن اسـ
 5ـ�  @�ـ  و �5 	�د �� د! و �(@" /ن �*v,ل �Z


�A (�و ذ�5 و �(@" /ن $,د  ��[ v*� �5,ل د! ی(*GK[ ��" از (�ز �"ون اK .  
(�)*� ١٣٣٤. ز��ار در ه�ن ��) 
 �xرو �� F7�ـ� و Uـ ،�5 (�ز M,ا("ه ی�G��B اس

ت� �� ،او �ط8 $,د �j�ّاز /(�� وe, و 8KQ و  F ")را �?,ا .  

�mزم ( .١٣٣٥ �*(�)K �� ت�F ��! ��B ا("ه $,د,M؛ �5ـ�  ����G اس
 �,ارد Bو
بG5 در  ت (�8 $"ه�از ����  ��. ا("ه $,د(�8 $"ه اس
 M,  �FG��١ د! �هF،  ]GD�

                                                           
  . ه مراجعه نموديعل  یرضوان هللا تعال  یح الجنان محّدث قمين به کتاب مفاتتوا  می نهين زميدر ا. ١
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�F �� س� »�Fَ5ْ
َ
در  ،�ات (�ـز�ـ �F �ی�,(� �5 ��8 س [ی�� ا اس
 ��" از س^م (�ز »ا��ُ� أ

F�  ه� ]GD� ل���، 
�d 8,رت �m �ه  دس�� ورد�را ��@" 5@" و  ، U ه /ن را [ی�/(<
 �و از  �� ("ازد��FB  رش زDدی�5 ساسـ
  ���hت زه�ا FK �a ،$"ه اس
�� /ن  �

Fَ5ْـُ� « �� �F) ٣٤( :��GD $,د �A �  [ی�� ا "ی�5 �
َ
اْ�Jَْ�ـُ" « �� Fـ�) ٣٣( ��ـ" از /ن ،»ا��ُ� أ

 ِ��ّ�َن ا���ِ « �� �F) ٣٣( ��" از /ن ،»ِJFْو � » ُسB ان,  » ِ���َن اJFْـ » ُسU را�x ـ�ِ « از�� »اْ�Jَْ�ـُ" ِ

D�، �  . ��GD $,د » ْ�ُ" ِ��ِ� اْ�Jَ « ز���G اس
 ��" ا Bو

��R 40*ه  

>ـ� (�ـز وا�ـA و >ـ� (�ـز  ،�AJGK اسـ
 (�ـز��ار ��ـ" از (�ـز .١٣٣٦ �*(�)
AJGK�، (�7"ر U �5 [�و ه� "یسL"ه $�� (�*B ـ� ز�ـ� ��$ "g7 �� ـ�ارد [�را>�، 

	5B �ی���G اس
 B  �F �� "dاس
 و  �F �� یس�یـ »ُ$ـْ��اً « یـِ� ُ$ـْ��ًا ِ�ّ�ـ« �� Fـ� rی  
» ,Dْ!َ ًو  "ی�<,  »ا)�� G��) 
ن � AJGK�B اس
 ه� و7K)ا ��B "یـ رسـ ^�Bاز او دور  یـ
�B ورد ،$,د/   . سL"ه $�� �� �

(�)*� ١٣٣٧. Gط�ا�(�U ،وا�A /ن اس
 �5 در سL"ه $�� *B  ��� �� یـرا ءB$ـ 
ط�ـ��ا$�G و �@�� ا�G ،اس
 �5�a سL"ه �� /ن Jd �<�ید  AJGـK�،  <ـ�ید  ��هـ

 . �<�ارد [��� ز� ،سL"ه (�ز ��GD $"�5 در  ��"ن را �� دسG,ر

/�ـ" و 	ـ�د  �xا(Lـم سـL"ه $ـ�� Uـ ��ـ�ا Bا�ـ� سـAF و !ّ�Gـن ذ�5 اسـ
 ی$
�)B ز� �� 
K)ا, �] ه� �� را اش  و �,(� 5@"  � س�ش ا$ره  ،سL"ه ���ا ،"یسL"ه (�Z 

ی xGط[ 5' دسم  ده"  �7ار �١L)ل را ا�G� ")او"M ��$ ده"  و .  

  �$m م��اتاح  

ن اسF� jـر  .١٣٣٨ �*(�)K)ا 
(@ـ" �Jّ�ـ" و  ��hـ�ت رسـ,ل ا5ـ�م Oه� و7�

                                                           
  شود  یکف دست شامل انگشتان دست ھم م. ١
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��A و 5@ یا��" �� D3g� 8�� بسj را �<,  B/ن �@��در  ه�>@ـ" ،�*ـ@,د ی "یو ا�, ا
"$ز ��)، �"Gسـ�D� ات,�d 
(@ـ"  Bا�ـ� 5��ـ  ،اسـ
 ��ـj [�ه�y@ـ. AJGK اس�
 ّ����F ا�5م�U ،�رس,ل ا، U��F�v ن/ "@)$"  ،د از /ن�5 ��ا ،M"ا و �� x �hیـ� ���eـ� 

� 
*��� x �h� �� �5B "@5،  ,>� ی "یرا  . �*@,د 
(�)*� ١٣٣٩.  jاس ]G$,) i7,ی�  A���Kـh��  AJGـ�ت رسـ,ل F�Oـر  ��5@ ی
را  ����G اس
 ه� و7
 /ن ��hت ��و ( K"یd�,ات را هj �� ط,ر 5�8 �@,  ،اس
 	�د

دی �B "@5، "Gس�D� ات,�d .  

  7��وه�ت ���ز
ز ���وه $��ده $"ه اس
در ( 8ی�,ارد ذ .١٣٤٠ �*(�)� : 

ز��ار در (�ز d,رت را �5. ١�)B  
5ـ�  ��ـ� طـ,ر ����دا(ـ">ـ¢  یـ�� ط�ف راسـ
  . M,د را از F7�� ����دا("ه اس
 �رو @"ی(<, 

دو سـ,ره �?,ا(ـ" �<ـ� �ـ,رد  ،ر�5
 از (�ز وا�ـA ��ـ" از ��ـ" rی(�ز��ار در . ٢
@�GاسBی ���K� ١١٦٠(  �5 در (
$�� .  

  . �� ط�ف راس
 و >¢ �<�دا(" ی �<�ارد هj �� را ه  >*j در (�ز. ٣
  .5@" �و دس
 M,د �ز xی� ر . ٤
٥ . ,M ]M  .را �L,د xی(
٦ . ,��  ,M ]سJی�x د,L� و �G	�� را �� د("ان .  
٧ .
ی "ی(� هj دا8M را ه  ا(<* 
  . ه را �*�@" ا(<*
  .@"ازد�� �ون�/ب دهن را �. ٨
O �5دند( �د�را �< B@�/ب �. ٩U غ�.(   

١٠ .�Mزه�� ��B*" ا��GّF در d,ر  ,  A�,� �5�" ف (<�دد�� .  
 را در �ل 7. ١١U د دو 7"م���FK< 8 وgGّ� م  . <� �<�اردی�"ی��  "ه�
١٢ . �G*>)ا x�) ی��ی�� �7/ن   �G5B  
5ـ� او را  �<�ید  ءBه� $ ی�5 در ���8 اوس

ه 5@" "ی�� M,د �*v,ل (�>) .  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٩٠

5
 $,د ��Bف K5 "ن�$@ ���ا ،,M i7,ا("ن ��" و س,ره و �GD[ ذ��5. ١٣  .س
  . ده" �A �  را �, �د( را�,  xی� (TD 5@" و در ذه[ M, ی�". ١٤
$" ���Bوه � ،��Fد [�hM �5,ع و M*,ع را از � �ه� 5ر ��و (. ١٥� .  

(�)*� ١٣٤١. �7,�B � xا�,M نK)�5 اB /و ( "ی�� �7,�B ) ز�ـ5ـ�  iـ	ادرار و �ـ� د
ز �?,ا(" و Q ،رددا ع�"	, �) 
AG5  �یهj در س �<�ی���وهت د  @�یاز ا �����وه اس

 8gّD� ذ���5 ط,ر 
  . $"ه اس



  �Q�Aت ���ز

ز را �ط8 � ��دوازده > .١٣٤٢ �*(�)�)B "@5 را   : @"ی�,  3F�« �B^ت« و /(�

  ���زه��  از �Rط ��یQ رQ�K �از %: A6=7 اول
ز �طـ8 � ،١د��و  [�/ن از � �ه  $�ط  �Bی[ (�ز �ا�� در � .١٣٤٣ �*(�)�)B و  $ـ,د

 ��ا� (�,(� �� ذ�5 L@ز ذ�5 $" و در ایت (��"ّ�� 
�K7 8 درgّD� 8 /ن �� ط,رpK�
B� ءDG5ل ا :$,د >@" ��

�Fـس (�ـز��ار (LـT $ـ,د و ا��ـن ) در وسـ�
 و7ـ
(ا�� در ��[ (�ز . ��١ل  
س  ���3 ی ���ون /وردنF� -  jه �� زM,ردن d,رت (��"ون �� هM j,ردن �,اmت ی- 

،"$� �G$و�,د ("ا B� 8ط  .$,د (�ز �
���Dـ" ��ـ(gQ xـBF اسـ
 و ا��ـن ) در وس�
 و7ـ
(ا�� در ��[ (�ز . ��٢ل

 درL)/ رج $"ن ازM ]��  ز�)- �� dـ,رت  نهM jـ,رد �"ون �� هM j,ردن �,اmت �
ز(�- �G$زم و�,د ("اm ط�Gا� ��ز �@�)،"$�، B� 8ط  .$,د �

 B�) �5 درL)/ ز، ای[ �,ارد ازت و ا��اء (�ز را �ـ $ـ�ای& mزم (�ـFا(" ��ّ�� وا�,  

ت (�ز ذ�5 $"،�"ّ�� 
�K7 �5 در 
 /ورد،(�ز �ط8 اس� ��.   
                                                           

، خصوص+يّتی دارد »قبل+ه«و ش+رط » )با وضو و غسل ب+ودن(طھارت حدثی«از بين رفتن شرط . ١
 .شود ای ذکر می که در مبطYت جداگانه



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٩٢

  � ABC ی%�طR A*ن و:� : A6=7 دوم
ر �از رو ی ،س�,اً  ی(�ز !�"ًا  [�در �ا��  .١٣٤٤ �*(�)<)�، ��!B  ,eیـ�5 و 

ً̂  ،"ی/ 8KQB "@5 U�x را �ط8 � یـ�ـد از او Mـرج $ـ,د  یـ "ی/ �ون�از او � ادرار�� 
زش �طB� 8 ،�?,ا�"�)  �� $,د؛ ه�>@" �G,ا(" در ��[ (�ز �"ون از ��[ ر	G[ �,اmت ی

ً̂ وe, �<��د و ه�� وا�Fـت هM j,ردن d,رت (�ز، ��  (�ـز را �ـ ط�ـرت �ـ� �ـ
 ./ورد

Gا� ��ط وا�A اس
 و /ن d,ر B اس
 5ـ� ا��GّF ای[ ��j در یd r,رت �@�
،8KQ ر�  �ط8 $"ن وe, ی<) ز از رو� س�, ی�) �M/ ه"Lم $"ن سTU از  �

"$ا�ـ� در  ،5@ـ" �Mـ,ددار ادرار و �"	,ع/�"ن  �ون�از �  ,ا("  K5B �) �5B و .�
رج $,د  �"	,عی ادرار(�ز  [��M ر ،از او,Gدسـ �� �y)5ـ� در ا��ـم وeـ,  �>@

"$ �GD� ر (�G	ط8 (� ،"یرزش ��)B و ( $,د��eـ�  [�ا�� در � JGK� ز از زن�)
رج $,دM ن,M،  ر,d در B "$ر �5ده �G	ر �eJGر اس,G�5 �� دس، Jd زش�)�a 


  . اس
(�)*� ١٣٤٥. K5B � �5B  GMر�ا(�ـز Mـ,ا�x  [�ا�� ("ا(" 5ـ� در �ـ ،M,ا�x ��ده 


�mزم ( ،��" از /ن ی��ده K ره �?,ا�� $�ط /(�� �"ا(" /(�y از (�ز ��  ،("(�زش را دو�
د یـ�ـ�  $ـ?ص @�ـ�ی��8 ا ؛�,ده اس
 @"ی�5 !�	ً /ن را (�ز �<,  �ا � /ورده �� ا("ازه

�B �5 ورد/ )�
، F� ام �ة���mم�7 ،ا �"ار�ـدر (�ـز در �ـل � را سـL"ه rیر5,ع و  ،

م داده اسL)ا .  

(�)*� ١٣٤٦. GMر�ا�� �"ا(" �� ا� ��" از (�ـز �ـ,ده r 5 "@5و $ "ه�M,دش M,ا� 
زش � $�ط ،"ه�ر	v*� �5 �G,ل (�ز اس
 و M,ا� دشی(�ز  [�در � ی�)B  ���K� �5 در
U�x �5ذ "$، Jd�a 
  . اس

5@ـ" 5ـ� در سـL"ه  r$,د و $ـ "ار�ا�� در �ل سL"ه از M,اب � .١٣٤٧ �*(�)
 
ز اس�) �M/یی "ه�M,ا� ر�>� �"ا(" � اGM ،در سL"ه $��  �B GMر�اMـ,ا�x �ـ�ده  


ب�(�زش Jd ،اسK� �� a B� /زم (یm ره �?,ا("�" و
 /ن را دو�K .  



 ٣٩٣/   مبطالت نماز 

  ه�TD *G@ ;% Iع و ادب �ه� رو د�0 �	�اردن ع�*: A6=7 �0م
(�)*� ١٣٤٨. 
هـj  �(�ـز رو [�� در ادب و hM,ع g7" �� را ه  ا�� (�ز��ار دس

م ده" و >� �"ون ای>� ا ،�<�اردL)ا "$ ،[ g7ـ"یـ[ 5ر را �� g7" /ن �5 ��ء (�ز �
Gا� ��زش �ط8 ���@�) Aط وا�B  د,$K5 و ا��B ـ" /(�ـ� >@ـیاg7 ر را �ـ�[ �[ 5ـ

��!B  ء د�م ده" ،) *�یi(اس
[ یرا �L)ا، 
[ یـا ا(Lـم ���ـ� ،�� �A ��ام $"ه اسـ
�� ا�G ه j�g7 ]"�!�8 �"ون >@@��� Aط وا�� (ی�
K .  

ر ی B	�ا�,$ �ه��ه از رو .١٣٤٩ �*(�)<از  ��ـQ ��<ـی5ـر د  ��ـ�ا ی �� � ی �(
را("ن دس
 و �(@ـ" /ن ،hM,ع و ادب 
یر!M 8��، 
 ،هـj �<ـ�ارد �رو را هـ  دسـ

  . ا$�ل ("ارد

��رم� A6=7 :*ع� Q��	� 7,�*از ح� *X% Q   
(�)*� ١٣٥٠. Q ًا در"�! 
!��ـ" از M,ا(ـ"ن  ،��ـ�ـل  � ��ـا�� ���,م در (�ز ��

زش �ط8 � "ی�<,  »[�/�« ،��"�)B ز $,د� ،و �ط8 $"ن (� ]GـD� »در �ـ,رد  »[�/�ـ
Q�� م,���، Gا� ��ط��@ 
(g7 �� �y"  ه�>@" ؛وا�A اس@< x)وارد �5دن در ��ام �,د
م $,د [ی[ !�8 در د یاL)ا، �$B )�
K یـ سـ�,اً  [ را�و ا�� /�ـ ،"یـ�<,  �ّ�ـ � �از رو 

زش ا$�ل ("ارد�) .  

I4]� A6=7 :و ا�ح�اف Q�/	�% از @=$; %*ون ع�ر  
اش  �5��D وZ �ط,ر ،�"(x را از F7�� ����دا(" ر�"ون !�ر ا�� (�ز��ا .١٣٥١ �*(�)

دنیرو �� F7�� ا را درGK رو �ـ�  @ـ"ی�5 !�	ـً (<,  GK"ی� �ط,ر @��ی��8 ا -(�@"  
یر!

زش �طF7- � 8�� اس�)B ـ�ق (ـ"ارد ا $ـ,د	ـ�اف !�ـ" [یـو J)ا�ل  از F7�ـ� در �ـ

 
pا("ن �7ا,Mی  "$یذ�5 � @yه� "$F)�] ـ�ق (ـ"ارد ��ـ"ار ا	ـ�اف �ـ� �ـ"J) )٩٠ (
ً̂ TU از M,ا("ن ��" و 8F7 از M,ا(ـ"ن سـ,ره،(�س" یدر�� ��س"  �ـ�  ؛ �@�� ای[ ا�� ��

ده و �?,اهـ"  از F7�� ��J@ف $,د، d,ر B �5 ذ�5 $"،GـKای ��F7 �� رًا ����دد و رو,	 اّ�
ز �ط8 اس
 س,ره و ��ّ�� (�ز را رو �� F7�� ادا�� ده"،�) jزه�.   
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ز��ار از F7�� ����ددا�� �"ن ( .١٣٥٢ �*(�)�، � !�ر �$" [یا Bو� ��F7 اف از�J)ا، 
،��)/ 8�� 
ی ،B	�ا�,$ �� !ّ�  ��AFس <��ر از F7�ـ� �@Jـ�ف 5@ـ"�ا�5B GM او را � �، 

"@)  : دو d,رت دارداز F7�� ����دد، ،"ی�د $" �
'� �a(�ـز او dـJ ،>ـ¢ (�سـ" یـ>@(�y ا(�Jاف (�ز��ار از F7�� �� ط�ف راس
 . ا

B� ؛"$� �	ـ,رًا �ـ�  ،$ـ"ه(�ـز ��طـ�ف  [��ـ�5 !�رش در  Bم اس
 در d,ر mز  Bو
  . ط�ف F7�� ����دد


 �ـ� F7�ـ�  ی>¢ ��س"  یا�� ا(�Jاف (�ز��ار از F7�� �� ط�ف راس
 . ب*U ار�ز��)
(�y !�ر و ،$,د@<�  
 ه�>@" - G� �5,ا(" (�زش �ا ��ط�ف $,د �� �,(�(�ز در و7

م دهـ" [یا "ی� ،ره �?,ا("را در و7
 دو� - /ن ر�5
 از rیL)ر را ا ��Bـ8 وG7ـ ؛5
ه 5ـ�ده و �ـ ا(Jـ�اف ص �5�F7 در  *?FGا$ـ ��ـیـ ،)٩٠(� در�ـ� (�ـز  )٩٠(x از �

 �BیM,ا("ه و د7U 8 ازF7�5ی 
ن و7 B�  87ا(" ی ,ا(" �"ا,?� 
r ر�5
 را در و7

ه M,دش $"ه اسFG$ا ��ّ,G� .  

ی��"ار و7
 ("ارد  [یو ا�� �� ا  �! 
�5 � /ن  �(�ز ،ش ��ط�ف ��ددر ��" از و7
Jd ا("ه,M ل��a 
  . اس

�"(x �� ط�ف  dB,رت M,د را از F7�� ����دا(" و�	�& ا�� (�ز��ار  .١٣٥٣ �*(�)
"$� ��F7،  "ّ� �� �y)@<�  ¢< 
 �راس
 G� �5 "@5 �5,ا(" ��ـ"ار ی��دن را �� س�

F� س�ش را 
*U ن ،@"�ازً̂ ذ�5 $" و  ��j او ه� F7 �5 
��G*��� j[ �"ن از F7�� اس
 [یا�� ا(�Jاف او �� اF) "ّ�"$ �دی!�	ً ز  Bو "$�، Gا� ��ط��@ Aوا�، (�ـزش را  "ی�

زش �ط8 (� ،��د(x را B "@5 �5و اّ� ا�� ��"ار �5 دو�ره �?,ا("�)B ه�>@ـ" ،$,د 
5ر ���وه اس
 [یا .  

I/R A6=7 : Q��	 Q10 و I$ّ�'*ع��  
�ار !�"ًا در (�ز س?@ا�� (�ز  .١٣٥٤ �*(�)�B ـ	ـ� و ��GD�B "ـ)�/ن �ـ�ف دو  ،�

 : d,رت دارد

 �یدو ��ف : .�رت اّول�"$� �G$دا �G* :ـ,رتیدر اd ] -  ـ" ه�@<Gا� ��ط �ـ�@ـ



 ٣٩٥/   مبطالت نماز 

 Aوا�	��B � �5B  ")ز@�� "$� �G$ط8 � - ("از��)B د,$ .  
  : ,رد (�ز �ط8 اس
[ d,رت �زهj در دو �یدر ا: �$" rB ��	ی: .�رت دّوم

'�
 / .اv� ا��ل /ن ین ��ف در $ـ" ��@� �Gن !��ـ ر5ـ� د »ِق « ��ـ8 ؛دا$ـ�ـ�  Bز�ـ
  . اس
 »5[ �(<�"ار« ���@

 B/ن ��ف � .ب@�� "$�،  ���ا اّ�@��Bر رود ی5 �� K5 ً̂ ��B � ا(ـ"ِن �در,M ز[ (�ـ
�ار از و(�ز �� FD�   .»ب« :"ی @� �<,  س�ال 5@" و او در �,اب را ��ف دوم ا
�ی� ��@��� ��GD ه rB ��	یا��  BوB ")ز �ط8 (� ،را (�س�)B د,$ .  

ی��ف  rی�5  "ی�<,  �ا ا�� س�,ًا 5��� .١٣٥٥ �*(�) ���G* ه�>@" ،دارد  ���ن 5/
"$� �G$دا زش �ط8 (� ،��@�)B د,$ �(�ـز سـL"ه  mزم اس
 ��" از ،ط��@�� ا�B Gو
  . ,اه" /�"/ن e,  �5�a M س�, �� � /ورد

(�)*� ١٣٥٦. Gل ("ارد و ا�ط�س�	� �5دن و /روغ زدن در (�ز ا$�  
mزم /ن اسـ
�� (�@" و اّ� �GD[ 5��ـ� »/ه« ،ر M,د��� اGM �5 در (�زو �(@ـ"  »/ه« و »/خ« (�*" و (

ز را �ط8 � ،�$" �ا�� !�" ،@�یا�)B "@5 .  
ی »َا�Fَ5ْ  َا���ُ « ��8 �ا ا�� 5��� .١٣٥٧ �*(�) »���َن اJFْذ�5 و �ـ�ر  »ُس "g7 �� ا  
(ّ�ـ
 ,>� 
 �<ـ�یرا �ـ� د  ���ـ> @�ـ�ی�� g7" ا ،d"ا را ��@" 5@" ،و در �,GD� i7[ /ن "ی��7

")��D�، ل ("ارد��7ـ
 �ـ� طـ,ر (ّ�
  را �� g7" ذ�5 و �� �ا ا�� 5��� [�و ه�y@ ١ا$�
5ر سAF � [ی�"ا(" �5 ا ه�>@" "ی���,ل �<, B ـ $,دK5 5ـ�B ـF�3� ّ�ـ�,G�B ـ,د$، 

�)�B ارد") .  
ی »َا�Fَ5ْ  ا���ُ « ��8 �ا ا�� 5��� .١٣٥٨ �*(�) »���َن اJFْ5ـ� > [یرا �" »ُس 
��ـ��� 

K5 ��B  ,>� �5ذ "g7 �� ")��Dه�ـو ا(< "ی���G,ّ�ـ� 5ـ�دن  ،در �DـG[ اdـ8ِ ذ5ـ� اش 
$" �<�ید �، Jd زش�) jز ه��a 
�3�ـA در �ـ,رد ذ5ـ�  [یـذ�5 اسـ
 ا نی$ ،اس

 2�3��B "$� �ز یدر اذ5ر وا�B  Aو�) AJGK�، >)ه�ـا�ـ� ا� <ـ�انیا!ـ^م �ـ� د  اش 
��7
 ذ�5 وا�A  ،ا!^م [ی�$" mزم اس
 در ا "g7 و �"ون "$� �G$دا 
��7 "g7یـ 

                                                           
قص+د ، در بلن+د ک+ردن ص+دا  یقص+د قرب+ت دارد ول+، گف+تن ذک+ر نمازگزار در اص+ل، ن مورديدر ا. ١

  . است  یگريبه د  یاش فھماندن مطلب زهيقربت ندارد و انگ
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�) 2�ّJ� AJGK�B د,$ .  
 �و �(@ـ" /ن �ـ�ا »ا��ـ� ی« ،»اF5ـ�  ا��ـ�ُ « ا�� (�ز��ار در �DـF! ]Gـرت .١٣٥٩ �*(�)

F�3� ن")��	B  ذ�5 (�@" �� ،<�انی�� د "g7 ً̂ dا  �,(� ا�  �<�ید  ��5 ��D را در ��@
Q�� @��� �dا�x  "@5 ل��Gیاسرا در ه� دو  �5 5��� �ط,رg7" ه� دو ا�� را ��@"  

 ��ـ�هـ8 7dـ� و در Q @�ـ�ی�<ـ� ا ؛$ـ,د B(�ـزش �طـ8 �ـ ،��@ �ـ� 5ـر �ـ�ده �$ـ"
F� ة��"$   ١.ا��mام �

 ،�ـA دارد5ـ� سـL"ه وا �ا �یـاز >�ـر / ��ـM، Q,ا("ن �7/ن در (�ـز .١٣٦٠ �*(�)
ذ5ـ� ) ١٢٩٧و  ١٢٩٦( در �Kـ8p ،در (�ـز ،/ن >�ـر /یـ�ا$�ل ("ارد و ��M j,ا("ن 

"$ .  
ط�ا�B Gو� ٢د! �5دن در (�ز ا$�ل ("ارد .١٣٦١ �*(�) AJGK� Q �� �5 
 ��اس

��!B "@�)   . د!
(�)*� ١٣٦٢. G�K7 ا��B یـ(�ز را !�ـ"ًا  �از ��" و س,ره و ذ�5ه Gا�� ً>@ـ"  طـ
 ,>� �F ل ("ارد ،"ی��  . ا$�

  �Lاب O0م دادن وح��م O0م >�دن ا

 ،در �ل (�ز .١٣٦٣ �*(�)F) نK)<ـ�ی�� د  "یا�<ـ�یسـ^م 5@ـ" و ا�ـ� د  �ـ� او  �
 �B@ی ،��8 س^م �$" "ی�,اب � Bو� ؛را �"ه" ��,اب و "ی� ،س^م 5@"F)"ی ���ا  5� 

�) �	e8 س^م اdـ�د ؛"یرا �� ا	ا��  ً̂ ر د »jْ�ُ �َسـ^ٌم َ!َ�ـ« :"یـ�ـ� (�ـز��ار �<,  ���
8���، F) ار�و ا�ـ�  »5�َ�َُ ـ�ِ� َو َرْ�َ�ُ� ا�ّ�ـَو  jْ�ُ �َس^ٌم َ!�َ « :"ی!�"ًا در �,اب �<,  "ی(�ز�

 ،mزم ط��@�� ا�G ،"ی�<,  »jْ�ُ �َ!�َ « را 8F7 از »س^م« 	�د س^م 5@@"ه 5���F)ار  "ی�ز��)

                                                           
ب+دون   یو. متوّج+ه بّچ+ه اس+ت  یشود که خط+ر  ینمازگزار در حال نماز متوّجه م، به عنوان مثال. ١

هللا « ا آنک+ه ب+ا گف+تني+د ينما  یم استفاده »ديريبچه رابگ«ی را در معنا »هللا اکبر« عبارت، قصد ذکر
ن ي++ب++رد ک++ه در ا ب++ه ک++ار م++ی »اس++ت و بچ++ه را بگيري++دخ++دا بزرگت++ر « دو معن++ا  یآن را ب++را »اکب++ر

  . مگر آنکه جاھل قاصر باشد ؛شود  ینماز باطل م، صورت
ا اذک+ار واج+ب نم+از را ک+ه در ي+باش+د ک+ه م+واIت معتب+ر در قرائ+ت   ید ط+وريالبتّه دعا کردن نبا. ٢

  . به ھم بزند، ذکر شد ١٣٢٣مسأله 
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ط�ـ�Gا [�ه�y@ـ ،"یـ�<,  »سـ^م« 8F7 از 5��ـ�را  »��َ!�َ « ی »jْ�ُ �َ!�َ « 5��� ،در �,اب 
ً̂ ه�ن ط,ر �ً̂ ا�ـ�  ،�$" �5 او س^م �5ده اس
 ��AJGK /ن اس
 �5 �,اب 5 ��

�GD� د�	َ « �َس^ٌم َ!� jْ�ُ«،  ,>� ار در �,اب� و ا�ـ� 	ـ�د �GDـ� »  jْ�ُ �َسـ^ٌم َ!َ�ـ« :"ی(�ز�
  ,ا("  �B »ا�K̈^م jُ�ُ �َ!�َ « در �,اب Bو� »��ا�K̈^ُم َ!�َ « :"ی(�ز��ار �<,  ،»��ا�K̈^ُم َ!�َ «
» َ�!َ� jُ�ُ م^K̈�  . "ی�<,  »�j�َُس^ٌم َ!�َ « ی »�j�ُا�K̈^ُم َ!�َ « ی »ا

 و �"ون ذ5ـ� یBرا ��  @� »َس^م« 5��� g7 ��،" س^م �5دن �ا�� 	�د .١٣٦٤ �*(�)
» َ�!َ�r«  ,>سـ� سـ^م ،"ی�U ز �� !@,ان ،�,اب س^م او وا�A اس
 و (�ز��ار در (�
�B  "),ا  ���َس^م« 5«  ی ای@�� �د�در (�u � �یرا در  �" »�rَ!�َ « و ��ده��ر  یBرا ��  @�
ر (� »�rَ!�َ « 5���و  "ی�<,  »�rَس^ٌم َ!�َ «�Zیرا ا" .  

(�)*� ١٣٦٥. ن �K)یا" Q ز و >� درو  "ی	,رًا �<,  ،(�ز ���,اب س^م را >� در (�
�ـ,اب طـ,ل �"هـ" 5ـ� ا�ـ�  ��ـ,اب سـ^م را �ـ� 7ـ"ر B	�ا�,$ �از رو یا�� !�"ًا 

ب (!�	ً �,اب /ن س^م  ،"ی�<, K� ���(�y در (�ز �$" ،"ی@<، F)اب �"هـ" و  "ی,�
"$F) ز
�( ��A,اب دادن وا ،ا�� در (�K .  

(�)*� ١٣٦٦.  "یـ�<,  �طـ,ر ،(�ز ���,اب س^م را >� در (�ز و >� در Q "ی	�د �
م داده و سـ^م 5@@ـ"ه سـ^ یـا�� س^م 5@@"ه ($@,ا �$ـ"  Bو� ،�5 س^م 5@@"ه �*@,د

$" �5 �,اب س^م را � ا$ره  ،$,د رد iیس� � ]��� �y)ی>@ ")��D� ن �� او/ "@)�، 
$" ���,اب دادن mزم اس
 و اF) ]��� ن �,اِب س^م �� س^م 5@@"ه")�,اب  ،	��

�یدادن در (�ز � )�
K Q ز ( ��و در�)��$" (�mBزم  � .  
(�)*� ١٣٦٧. �L�ُ ا���ی ,یراد  ط��F � ,نی� ی �,  ?�] Fط��  [�M,د س^م 5@" و �?

Q ر ��ط,ر,h��  ی ,یراد  2یاز ط��,اب سـ^م �ـ� /(ـن  ،را �*@,(" �س^م و ،,نی� ی �,  
) Aوا��
K؛ �ی���� در (�ز � �)B  "$س  �D@ 2یاّ� ا�� 	�د از ط�  ،�� B  ـ" /ن@)و �

�ـ�  ،م �GD<ـ,را �ـ� ه@<ـ <�ی�ـ"ی ��5 دو ط�ف d"ا �ا  �� �,(� ،س^م 5@" �<�ی�� د 
�GK� ط,ر�j  یدر
	 �B  "@@5، 
  . �,اب س^م mزم اس
5ـ� Mـ,ب و �ـ" را  �ا ��yّـ �B@ـی �ّ�ـ� ���yّـ یـ��د (��Jم  یا�� زن  .١٣٦٨ �*(�)

�B "��	، 5 ار س^م�ز��) ��"@، َس^ٌم « �,اب او را �"ه" و ا�� زن �� ��D "ی(�ز��ار �
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در �ـ,اب   ,ا(ـ"  B(�ـز��ار �ـ�د �ـ ،^م 5@ـ"�� ��د (�ز��ار سـ »َ� �َس^ٌم َ!�َ « ی »ْ� �َ!�َ 
  . �"ه")  ِـ ( 5ف را �K5ه �B@ی »ِ� �َس^ٌم َ!�َ « ی »ْ� �َ!�َ  ^ٌم َس « "ی�<, 

 5Bـ�ده و�ـ 
���gـ ه�>@" ،ا�� (�ز��ار �,اب س^م را !�"ًا ("ه" .١٣٦٩ �*(�)
Jd زش�)�a 
  . اس
(�)*� ١٣٧٠. K5 ا��B "@5 س^م &�Q ار�وا�A اس
 �,اب او را �"هـ"  ،�� (�ز�

��ط�ا�G و �@ Aوا�،   . "ی�<,  ��a,اب س^م را �� ط,ر Jd "ی�
(�)*� ١٣٧١. J  "g7 �� ار �,اب س^م را�ز��) 
 Bو �ـ(� "یـ�<,  
ّ�ـوا�A اس

 "@�� jه ل ��ا �B@ی("ارد g7 �5" د!�G� ")او"M از� K5B �5 س^م �5ده، G�^سـB 
  . �?,اه"

(�)*� ١٣٧٢. K5 اب س^م,�B 5ـ� از رو�ـ?�ه  Kیـ� M,ـ$B سـ^م �ـB "و  5@ـ
ن در d,ر  ����د و زن Q �,اب س^م��K�B  �5 �	$@" Bذ�ّ 5F)، ) Aوا��
K  و ا��

$@" Bذ�ّ �، Gا� ��ط��@ A،وا� ���َ !َ « �� 5�ء $,د »��ْ DG5ا .  
(�)*� ١٣٧٣. K5 ا��B ا �� !ّ"ه�س^م 5@" ،  Aن وا�ـ�,اب س^م او �ـ� ه�ـ� /(ـ


5	 ،از /(ن �,اب ده" �Bیا��  Bو� ؛اسB  
طـ�,اب ده@"ه �5  ه�>@"اس?�A 
�� ���yّ  ،	�د س^م 5@@"ه �,ده�) � ّ�� "$8F7 از $ـ�وع �5 از  Bس?@�ا( ،�� !@,ان ��ل. �

،B)س?@�ا �7ت [�در او^� �uJ��e در /ن ��ن س^م � ،� i�� ��B  "@5 ی5ـ�  �	�د 
 "LK� یوارد )��B  ید�> �B  ن س^م � $,د�e در /ن ��� i�� �� وB  "@5 ی �L�ُ� 

7ت [���5 در اّو  ,نی� یو  �,  ,یراد ^� �uJ�، Fطسـ^م  ه�ـن ��ـن،��e در  [��� �?
�B  (@" /ن �,ارد دی<�ِ و  "ی(��، Fط�5 �� /(�  [��,اب س^م او �� ه�� �? �e س^م�


$"؛ �Bوا�A  ،$"ه اس� � [یـدر ا و اسـ
 Bاز /(ـن �ـ,اب دهـ" 5ـ	 �Bیا��  Bو
7�	 j��B ��]  َ�!َ َس^ٌم ]GD�� jْ�ُ یً �َ�� jْ�ُ �َس^ٌم َ!�َ  � )�
K .  
(�)*� ١٣٧٤. K5 ا��B ا �� !ّ"ه� g?$ س^م 5@" وB  "ـg7 �5 سـ^م 5@@ـ"ه

$" �,اب �"ه"� �G$ـ,اِب سـ^م او �ـ� /ن !ـّ"ه  ،س^م دادن �� او را ("ا� jز هـ�ـ

  . وا�A اس
 �*v,ل (�ـز اسـ
 [�B � �5س^م 5@" و K5 �ا ا�� 	�د �� !ّ"ه .١٣٧٥ �*(�)�)/، 
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g7 و �ـ� د �"ا(" �5 س^م 5@@"ه �Gز  <ـ�انی" س^م �5دن �� او را ("ا$ـ5ـ� �*ـv,ل (�ـ
)�"@GK 
 [یدر ا ،س^م �5ده اسF) ار�ا	ـ�اد  ه�>@ـ" ؛�ـ,اب �"هـ" "یd,رت 	�د (�ز�
  . @"یس�,ًا (<,  یس^م را !�"ًا  اب�5 �� /(ن س^م $"ه �,  <�ید 

 �*ـv,ل (�ـز اسـ
  [�B � �5س^م 5@" و K5 �ا ا�� 	�د �� !ّ"ه .١٣٧٦ �*(�)�)/
$r  �G$دا jس^م �5دن �� او را ه "g7 ی5@" �5 س^م 5@@"ه ،(ـ� F)ز [ ��ـدر  "یـ(�ـ

@yاب �"ه" و ه�,��] 
ط��@�� ا�G ،اس Aـ ،وا�� Bا�� �"ا(" g7" او را هـj دا$ـ�G و
�ـ,اب  �<�یاّ� ا�� �"ا(" g7" او را هj دا$�G و د  ،ه"زود � �,اب س^م را �" �<�ید 

ی ،("ه" $r  را داده� <�انی5@" �5 د xیا("  ,ا� �)،   . "ی�,اب او را �<,  "ی�
(�)*� ١٣٧٧.  �� jه � �D) س^م 5@@" <�ی�"یا�� دو، Gا� ��ط��@ Aوا�ـ، هـ�  "یـ�

  . را �"ه" �<�ی�,اب س^م د  rی

یـس^م �5دن �AJGK اس
 و در روا .١٣٧٨ �*(�) U 5ـ� سـ,اره �ـ� 
و  ده�ـاسـ

دهیاGK �Gر��� �� �G�<,5 و �GK*) ��، "@5 س^م .  
(�)*� ١٣٧٩. Q ز ��درً̂  "یـ�AJGK اس
 �,اب س^م را ���G از سـ^م �<,  ،(� �ـ�

K5 ا��B 
D�: » َ�!َ َس^ٌم ْ� jْ�ُ«  ,>� َ « :"یدر �,اب�َس^ٌم َ! ْ� jْ�ُ  َو ّ��   .» �َرْ�َ�ُ� ا

Iه�� A6=7 :*]Dن ع�*ی*� );�)�@ (  
ز را �ط8 � ،�����7 زدن !�"  .١٣٨٠ �*(�)�)B "@5ه�  ؛GMر�ـ>@ـ" �ـ"ون ا�ـ,ده  

�ر���ّ"� x اB GMو� "$ x هj اGM؛ ��"ّ�� �y)ر����� >@� "$F)،  ر,d درB  �5
ز �7 دو�ره M,ا("ن �و7
 ��ا�)B "$�، Gا� ��و  دو�ـره �?,ا(ـ"/ن را  "ی� ،mزم ط��@

$" /ن �>@(�y و7
 ��اF)، ز�) dJ�a 
M@"ه ��@ـ" و �ـ dـ"ا  ،از u@ ����7,ر� و اس
 �58�
 �d"ا و دور دادن /ن در ��, اس "ن�5* $B "$5ـ�  �اّ� M@ـ"ه dـ"ا دار ،�

از /ن  ��ـ�Kـ�U AJGه ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛Kـ
��3Fـ8 (�ـز ( ،!�	ً KJ� ����7,ب (*,د

ز را �ط8 (� [�ه�y@. اس�) "@?F�$" �!�" ه�>@" ؛jKّF B "@5 و � .  

�5  �ا �� �,(� ،س�,ًا � d"ا �?@"د ی�?@"د  d"ا Bا��(�ز��ار !�"ًا � .١٣٨١ �*(�)
?) jز �� هزش ا$�ل ("ارد ،,ردd,رت (��) .  
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�M، v  x@"ه �از d"ا �����,� �ا�� ��ا .١٣٨٢ �*(�)ً̂ ر(<ـx  ،5@ـ" ���ـ� �ـ�
ط8 $"ندر  ،س�خ $,د� Gو ا� 
را  وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� (�ـز ط�ـ(�زش ا$�ل اسـ

  . دو�ره �?,ا("
 ��@ـ" �?@ـ"د �("ا(K� ]GKـ��� در (�ـز �ـ dـ"ا !ّ�
ا�� (�ز��ار ��  .١٣٨٣ �*(�)

)")�ه����7(،  8 �� �y)@<�gّ�� 8ه� �) "$� �dدر ("ا(GK[ و ��M 8ـ,د  �B@ی( 7
"$��و d,رت (�ز () ���ور � Jd زش�) "$  . اس
 ���a هj (?,رده �

I�/ه A6=7 : �	ر د� �%�ا �; ع�*ی�<��  
ی� d"ا  ر�(�ز��ار !�"ًا و � اGMا��  .١٣٨٤ �*(�) �B ا �ـ�ا"d� )ـا�ـ,ر د��ـ�  یـ 

AFدی سزش �ط8 ���@��ا�G 5@" �ی��  �GBّ /وردن � �) Aط وا�B د,$ .  
(�)*� ١٣٨٥. GMار �"ون ا��A و  �ی�5 ��  �ا 5@" �� �,(� �ی��  ر�ا�� (�ز�Q او ��

 x اGM ،"یرا �G@5ل (� xیM,  �ی$,د و (G,ا(" ��  �ه�>�"ّ�� �y)ر�>@� "$�،  jـ��
زش �طـ8 �ـ ط��@�� ا��B G@یرا دارد  ر�و � اGM ��5دن !�" �ی�� �) Aوا�B ؛$ـ,د 

 x هj ا���� >@�"ّ�� �y)GMر�� "$F)،  ر,d درB ـ�ا� 
 دو�ـره M,ا(ـ"ن �5ـ� و7ـ
7ز ��)B  �� ا(" �"ون,G� د�	و  "$ز را �?,ا(" �ی��)، Gا� ��دو�ره /ن را  "ی� ،mزم ط��@
(�y و7
 �?,ا("@< زش Jd و اّ��) "$F)�a 
  . اس

�A و > �یا�� ��  .١٣٨٦ �*(�)Q ار�او 7�ـ8  �یـ��  �5 �ا $,د �� �,(� �ه��� (�ز�
U�>*���  �� لز �ـ� در �ـ�) 
$" و در  �م و7F) ل�G@5 ز �?,ا(ـ" �یـو ،(G,ا(ـ" (�ـ

م  @� ،در (�ز ه�>@"L)ز �� ات (�Fء وا�DG5ا زش را �ـ  "ی� d,رت [یدر ا ،"ی(��)
  . اس
 �aو Jd ,ا("ه�ن �ل �?

 ��ـ�ا یـ$ـ,ق �ـ� او  �از رو یـا�� (�ز��ار از  �س M"او(ـ" ��Gـل  .١٣٨٧ �*(�)
$"  ،5@" �ی/�Mت �� � �GKیـ/ه �ا!�ـل !Fـد [ی���ـ� از ��Gـ�  ؛ا$ـ�ل (ـ"ارد ،��@ـ" 
  . $,د KJ�B,ب �

 د( �ا�� (�ز��ار در ��م د! ��ا .١٣٨٨ �*(�)�� ]Gاس,M� ,�، از رو�8 و  �ّ� 
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ل ��  *<ه�در B U	�و @�G� ")او"Mرا از او �?,اه" �ی xG�ا$ـ�ل (ـ"ارد و  ،5@" و �
Jd زش�)�a 
   ١.اس
 �در (�ز ��ا �ی��  .١٣٨٩ �*(�)gی�A ـ�ت سـh� �� ـ "�ّ وارده*ّ�� �"اء أ�ـ !Fـ" ا�ّ�ـا

KJ�ی �[�ا ��7
 و (�د  �ٰ� � ه"ا�pّ  �یس "g7   . ا$�ل ("ارد ،B$"ن �� در�ه ا�� rی�

I�� A6=7 :�< AXK و >�ر�ا��4م �� *�P% Iرت ���ز را %; ه�m ;<  
5ر  .١٣٩٠ �*(�)� ")�� jز را �� ه(�ـز را  ،�(@ـ" /ن و "نی��8 �� ه,ا d �5،  �U,رت (�

ط8 ��B "@5 "�! ق ("ارد�	و � "$ر �ا�B GM @��یا ی ،B	�ا�,$ �از رو ی �U�x /ی" .  
(�)*� ١٣٩١. 
 ��ـ�ا <ـ�یدسـ
 د  یـUـ  �دسـ
 �ـ� رو زدِن  ،ا$ره �5دن �ـ دسـ

("ن >��	��یـ��8 7ـ�/ن  [�ز� �از رو ���>��دا$G[  ،�<�ی�� د  � �vـG5،  8ـب د!ـ
 ���دا$G[ ��ـ� (�ـز از رو �راه ر	G[ �� ��"ار j5 ��ا ،��,ذG*5[ �*�ه  ،�5دن (,زاد

  : ا$�ل ("ارد 8یذ &ی$�اط�y7 و �(@" /ن �

٣. (�ز��ار از F7�� ��J@ف (*,د. ٢ . d,رت (�ز �� هj (?,رد. ١ . 
در �ل ��5

 و p�7از را  a �,دن�Jd &ی$�ا �ی�,اmت در (�ز و س. ٤. "ی(�ز را (<,  �ذ�5ه�)


یر!   . "ی(�
(ــ" 5ــ� �(�ــز �ــ� 7ــ"ر [�ا�ــ� در �ــ .١٣٩٢ �*(�)�� 
5(�ــز  @ــ"ی(<,  !�	ــً  ســ

�B ")ا,M، � 8طزش ��)B د,$ .  
م ده"  �(�ز 5ر [�ا�� در � .١٣٩٣ �*(�)L)یا  "ّ�B ـ,د و $ـ$ 
55@ـ"  rس

یd �5,رت (�ز �� هM j,رده  �)، اس
 5ـ� /ن  [ی���G ا Bو� ،دو�ره �?,ا("(�ز را  "ی�
T{م �5ده و س /ورد� دو�ره � را  �� .  

                                                           
ا رفع فقر دع+اء يض يمر  یمانند شفا  یويامر دن  یبه طور مثال اگر نمازگزار در قنوت نماز برا. ١

ه ي+گر ،شگاه خداوند متعاليدر پ  یش واظھار فروتنينشان دادن درماندگ  ید و در آن حال براينما
 . شود  یاشکال ندارد و نماز باطل نم، دينما
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Iده A6=7 :7�R, ردن و�D� ن*  
ی�?,رد  �ا�� 	�د در (�ز ط,ر .١٣٩٤ �*(�) ��"�$�ـ�ود  [�d �5,رت (�ز از �ـ 

ز � @"ی�5 (<,  ��� ط,ر�)B ")ا,M -  "ـ$(�ـزش �طـB -  8	�ا�,$ـ �از رو یـ!�"ًا �
�B ا�� ط,ر؛ $,د $ـ" �>@(yـ� !�ـ" ،(ـ�ود [��$" d �5,رت (�ز از � �اّ��،  ���@ـ

Gط�ا� Aط8 � ،وا�ز ��)B ـ�و  B	�ا�,$ـ �ا�ـ� از رو B$,د و /ن را دو�ره �?,ا(ـ" و
"$زش ا$�ل ("ارد ،س�, ��) .  
 ،�Fـ�د 	�و �("ه ه  د("ان [�� یرا �5 در دهن  ی�QBا ،(�ز [�ا�� در � .١٣٩٥ �*(�)

ط8 (�زش� �)B و ( $,د��$" و در  در دهن �("ه @�ی$�� و �(@" ا یB  "@7ا�� �5 �
  . ا$�ل ("ارد ،�ل (�ز j5 j5 /ب $,د و 	�و رود

 A6=7یIی�*: �زده* vR ه� ,7*ن� �X<در ر Aز �ه�   %�ط���  

ط8 5@@"ه Uه�  r$ از �Bی ،��ار(�ز  �ا�� ��ا .١٣٩٦ �*(�)��/ xـ�ی��8 ا ،"ی�@ 

ز دو رG�5 �ه  در ر�5�)B  Aیوا� G�5س� رB، ی >�ـر  �در دو ر�5ـ
 اول (�زهـ

G�5رB ه دوم"Lدر س ��� �� ]G$8 از س� ��اF7، �) r$و "ی r$ و�7 (ـ"ه و  �Bـ�
 
�Sزش( ،��ددط8 � ��B "$� .  

Iدوازده A6=7 : دن ع�*ی�د یز�< I< �� ی��  ر>Q ���ز  �� 0

یر5[ (�ز را !�"ًا ا��  .١٣٩٧ �*(�)  "@5 j5 یس�,ًا <�� Kـ
�را 5ـ� ر5ـ[ ( �
 "@5 j5 ی!�"ًا <��و  $ـ,د B(�ـز �طـ8 � ،5@ـ" اeـ	� (�ـز را !�ـ"اً  �از ا�ـ�ا �

@yا�� ر5@ [�ه�B  یرا ��8 ر5,ع	� س�,ًا  ،ر�5
 rیدو سL"ه از  eزش ،5@"ا�)، 
Gا� ��ط��@ Aط8 � ،وا��B و ا $,د�ّ  �	eاF�  ـ�ام �ـ� طـ,ر سـ�,  �ة��5دن�mا�، 

83 (�ز (F��
K . 

  �@�ع*ه >$ّ  vی
5ـ� (�ـز را �طـ8  �(�ـز 5ـر [�5@" �5 در �ـ rا�� ��" از (�ز $ .١٣٩٨ �*(�)



 ٤٠٣/   مبطالت نماز 

�B "@5  م دادهL)یا �)، Jd زش�)�a 
  . اس



  S�*!T ���ز و @L و زی�د @	دن اRNاء 8ن

  ���ز واVL را R��B '�ان �7>;  ��7ارد
(�)*� ١٣٩٩. Aز وا��) ]GK�$ � GMر�ا، Gا� ��ط��@ Aوا�، �ی� )�
K؛ �در  Bو

h��B  ارداز,�، Aز وا��) ]GK�$، �ی� )h�� در ����B  ـ,ارد و�Aا�ـ (
از /ن  ،اسـ
$" �B �یز ���� �,ارد � :  

١ .���/��� �   �%*� �ی �از :�ر �7

ز وا�A ��ا .١٤٠٠ �*(�)�) ]GK�$� �,�� ل و� �D���� � �Bـ"( ی Bاز �eر �
  . ("اردا$�ل 

ن  .١٤٠١ �*(�)K)ِد ا,M ن� �D� یا�� K5B  
یـ�D� �5 �ـن او وا�ـA اسـ 
�� �D�B �5 (<�"ار� � Aن وا�/B "$ز � ،��) ]GK�$ ون"�"$F) ]��، (�ـز  "ی�
  . را �*�@"

  ا�0 ��اه� �>; دارا ���د� �ی �[یه� ه*ف د. ٢

ز وا�A ��ا .١٤٠٢ �*(�)�) ]GK�$�  ض د�Q یه�@B ی(�ـز��ار  ��ـ�ا�5  �, �د( 



 ٤٠٥/   شكستن نماز و كم و زياد كردن اجزاء آن 

j�� 
�ـ� او وارد  �ا�� (�ز را (*ـ�@" eـ�ر ه�>@" ،("ارد ا$�لدر وس�
 و7
  ،اس
   ١.(*,د

   ��دا�D ط$V ط$=��ر. ٣

(�)*� ١٤٠٣. *� 
v,ل (�ـز �$ـ" و ط��Fـر ط�ـM Aـ,د را 5ـ� ا�� در وس�
 و7
��F 5@" "ه�	�ا رس xیز�ن اداز ط�A او را �"ه" [�>@(G� �y,ا(" در � ،از او �3�)،  "ی�

ز در ه�ن �ل �}�دازد�) ]GK�$ و ا�� �"ون، 
Mدا�U Aـ�او ���ـ[ ( ط�
 "یـ� ،Kـ
ز را �*�@" و ط�A او را �"ه" و ��" (�ز را �?,ا("�) .  

٤ .�  4B7* در و�X0 و@�) ��g >�دن( ��'6

ز �K� �5 "��DـL) "LـT اسـ
 [�ا�� در � .١٤٠٤ �*(�)�)،  Pـ@  
(yـ� و7ـ@<
"$�، ز را  �م 5@" س}LK� T" را  �3 "ی��)��  ��و ا�� و7
 وس�
 دارد و  �3 "ی(�

"LK�، �) jز را �� ه�)B ")ز، (�ـز را �?,ا(ـ" و  ��ـ��ـ" �� و 5@" ��(�ز  �3 [�در � "ی�
ز را �� هLK�، � j" ��ا��  �3�)B ")ر  ،ز,d درB ز�LK" ���ـ[  �� �3 ،�5 ��" از (�

M�  و "$ ��" از (�ز �� �3 ��� ، Gهr  "LK� 
ب (���K� ���$�KـG[ (�ـز  ،"یـ

�وا�A ( �� �3 ���اK "@<ه� �ی� �B "$�LK" ���[  �� �3 ،اّ� ا�� ��" از (�ز؛ �

 "$F)ی 7�B ن")س
 در � �L)M�  و "LK�� �3 ��، ـGه �ـ� �KـL"  [�,هو  ـ r!�	ـً
ز را �*�@" و �LK" را  �3 "ی� ،�KJ,ب $,د�)��   . و ��" (�ز را �?,ا(" "ی(�

  ا@�7; '[�� �ی	��Q اذان و ا@�7; . ٥


  8F7ا��  .١٤٠٥ �*(�)pیاز �7ا U�x د,$ jM دشیـ ،از /(�� �� ا("ازه ر5,ع �� "یـ
 ��(�y و7ـ
 (�ـز وسـ�
 دارد ،ا�,ش �5ده @� ا7�� را 	�  ی�5 اذان و ا7@<،  AJGـK�

ز را �*�@" �اس
 ��ا�) �)/ ]GD�، U ا�� �����x  زدشیـاز  �م $"ن (�ـ ��5ـ�  "یـ

                                                           
١ . ًYو تم+ام  داش+ته یگ+ريش+ود ک+ه ب+ا د  یم  ین نماز در وس+عت وق+ت متوّج+ه ق+رار مھّم+يدر ب فردمث

  . شود به آن نرسد  یکردن نماز باعث م
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 را 	�ا�,ش �5ده�)/، AJGK� ا�� 
ز را �*�@" �اس�) �)/ ]GD� .ا �GّF��� یا@� j�� ]
Gط �ا�
 و ( ،ا�Aو !�در (�ز ��� �B�5 /ن ی  طـ,ر ه��["ًا  ـ�O 5ـ�ده و را !� ه

�5 Bی� �/ن را (?,ا(ـ"ه و UـT از ��$ـG[  و دش /�ـ"هیـ[ (�ز �� B	�ا�,ش �5ده و
 ّ��,  8�ر ،�د�� �M �� j B,ا("ن /ن� �B �gّ"ت 7�� �)B "$� .  

  در و�X0 و@� ���ز m�kحه��    * ,7*ن vRی�*. ٦
ز  �(�ز��ار .١٤٠٦ �*(�)�) 
ز در (� Jd�aه�  از $�B rی�5 در وس�
 و7
G�5ر ر�<B ی��اx U�x ه"�/ r$ و و�و ، 
�S ���U 
در  @�ـ�ی��ـ8 ا - $ـ"ه اسـ

 
رم ی(�ز r$ ��Z (�,ده �5 ر�5
 سّ,م اس�< - �B ")ز را   ,او دو�ـره  �*�@"(�
 /ورد�L، jن �5 � ه@<B ")ر   ,ا,G2 دس�3�8���ر	Gـر  d�aـJ �ه ���,ط �ـ� $ـr ا

ز M,اه" /�" Jd�a �ه /ن در 	e,  �5�a r$ 8g "ی(��) .  
(�)*� ١٤٠٧. K5B 
�>@ـ" ��gـه�  ،ا�� (�ز را  �ـم 5@ـ" ،�*�@"(�ز را  "ی�5 � 

�زش �5B Jdده و�)�a  
ط�ا�G واس AJGK� ")ره �?,ا  . اس
 �5 /ن را دو�

  ���ز `ی�Rا �یع*م رع� �ی>�دن اPLاء ���ز  �دی>I و ز 
��ه��ه > .١٤٠٨ �*(�)�  j5 ز را !�"ًات (�Fیـاز وا� rیـ ه�>@ـ" ،5@ـ" دیـز  

"$ز � ،��ف /ن ��)
 5ـ� در �Kـ��� �JB(�ـز �ـ  ,eـ �هـ ا��GّF  ��ار ذ�5؛ ط8 اس
  . ا$�ل ("ارد ،ذ�5 $") ١٢٠٨(


ا�� ��  .١٤٠٩ �*(�)�ّ! ���K� ]GK)ا")، <��ت ر5@ �Fاز وا�B "5@ـ jز را 5ـ�)، 
ت ر5@ دی(�ز �ط8 اس
 و ��j ز F�5دن وا�B ���K� ١١٢٥( در ( j5ـ 
 و اّ�ـ$��

(@" B K5ر5@ ��ا��5Q Aدن و � �dیـ B g?$ �GD� �� �5B �Sّ,�Bاز �ه7 8  ��رسـ
�FG��� د �5ده و�G!ا �� ���ـ,م $ـ"ه یـاو  ���"ًا 3Mـ؛ 5@ـ" B(�ـز را �طـ8 (�ـ ،رسـ
@yا�� ��  [�ه�
�ّ! ���K� ]GK)از رو ه�>@" - ("ا� g� �� -  aFـd ز��" و س,ره (�

یـو سـ,ره (�ـز �Zـ� و !gـ� را ��@ـ" �?,ا(ـ"  ��" یو ��vب و !* را /ه�GK �?,ا("  
FK ت�J  ")@" �?,ا�رم �یار��� را در ر�5
 س,م و >� 	K� و  �تدر �g! و ��Z ز�)

G�5ر ر را >�*!B ")ا,?�، Jd زش�)�a 
  . اس



 ٤٠٧/   شكستن نماز و كم و زياد كردن اجزاء آن 

دشی�� ر5,ع  "ن�ا�� در (�ز وا�A ��" از رس .١٤١٠ �*(�) �� را �5 دو سـL"ه "ی
U 
زش ،	�ا�,ش �5ده �xاز ر�5�)، Gا� ��ط��@ Aوا�، 
دش یـا�ـ�  Bو�ـ. �ط8 اس

��$" a�B �سL"ه از ر�5
 8F7 را 	�ا�,ش �5ده (�زش r Jdی" ی� Gا� ��ط�و �@، 
h7 
 /ورد �وا�A اسL� ز  ١.سL"ه را ��" از (�

دشی�� ر5,ع  "ن�از رس �xا�� Uو  �� سL"هی سL"ه ����دد و "ی� ،"ی  را �ـ� �ـ ه
M�� ورد و/� �یو ��" و س,ره  د FK ت�J  ")م 5@ـ" و ��ـ" از  وار��� را �?,از را  �ـ�)

ز�)، Gا� ��ط��@ AJGK�، ا���دنیا GK �B  �   . "یسL"ه س�, �@�
دشی »jْ�ُ �ا�K̈^ُم َ!�َ « و »@�ا�K̈^ُم َ!�َ « از �8F7 ]GDا��  .١٤١١ �*(�) �� ی �5 دو "ی

ورده�سL"ه ر�5
 /�M را �� � ( rی،  سL"هی "هسL "ی�  را �ـ� �ـ /ورد و دو�ـره ه
  . س^م �"ه"(�ز را   *ّ�" �?,ا(" و

م ده" �5 ا�� در (�ز  Bه� �ه ��" از س^م (�ز !�� .١٤١٢ �*(�)L)ـ"ًا و ا�! �<
ق � >� س�,اً D ّا�"GD، � 8طز را ��)B "@5 - �) ��F7 �� 
*U ً̂ طـx  8یوeـ,  یـ "یـ���

دشیاز /ن !�8  و ��" - [ ��ود�از �d,رت (�ز  ی ,د$ ���5 دو سL"ه ر�5
 /�M  "ی
) ورده�را �� �، 
دش �یو ا��  (�زش �ط8 اس�م ("اده (�زش  rی" یL)ه را ا"Lس

Jd� a�B "$� Gا���ط�و �@، h7 
 /ورد  �وا�A اسL� ه را"L٢.س  

م 5ر 8F7 ��او L)از ا�>ـ� !�ـ"�5  �م $ـ,د و >ـ� سـ�,  (�ـز را �طـ8  ،�ا(Lـ
�B 5"@، دشی ��ورده�ـr سL"ه از ر�5
 /�M را �ـ� �ـ (ی یدو  "ی، r یـ یـ" دو یـ�

 /ورد و دو�ره  *ّ�" �?,ا(" و س^م (�ز را �"هـ" و  �5 	�ا�,ش �5ده را �ا سL"ه� ��
Gا� ��ط��@ Aا ،وا����س^� B � �5B � 
م ده" سL"ه س�, ،��GD اسL)ا . 

 Bا�� ��" از ار �ب !�� وL)م !�"�5 ا� 
/ن  �ا(Lـم سـ�,  اّ�ـ ،/ن �83F اسـ
) 83F��
K - j5 ار"�� �� ]GD� ]?دش �ی - ��8 س� دو سـL"ه از ر�5ـ
 یـr ی" ی


(@" d,رت �M/،  8F7 را 	�ا�,ش �5ده اس�را 5ـ� 	�ا�ـ,ش  �ا  دو سL"ه یr ی" ی�

                                                           
در ، ش+تريح بيس+جده س+ھو انج+ام دھ+د توض+، فرام+وش ك+ردن س+جده یاط مستحب برايبنابر احتو . ١

  . شود یبخش سجده فراموش شده و سجده سھو ذكر م
  . ز بجا آورديسجده سھو ناحتياط مستحب،  بنابر. ٢
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Gا� ��ط��5ده �� � /ورد و دو�ره  *ّ�" �?,ا(" و س^م (�ز را �"ه" و �@ Aا ،وا���� 
 B � �5Bس^�� 
سـ?[ �DـG[  ��ـ�ا ،[�سـ�, ا(Lـم دهـ" و ه�y@ـ "هس�GD�، L اس
��( �س�,  Gا� ��ط��@ Aه س�,  ،وا�"Lورد ��س/ � .  

دشیه� �ه ��" از س^م (�ز  .١٤١٣ �*(�) ���5  *ـّ�" ر�5ـ
 /Mـ� را �ـ� �ـ  "ی
ورده�(، Jـd زش�)�a  
ط�ـا�G رد وKـ
 ���ـ�دد و  *ـّ�" را �ـ� �ـ /و �و mزم (اسـ 

h7 
م ده" ��AJGK اسL)ا�,ش $"ه را ا�	؛ *ّ�"  � *ـّ�"  �وا�ـA اسـ
 �ـ�ا Bو
م ده" و در ا ،	�ا�,ش $"هL)ه س�, ا"Lیس] 	 ���K�7�B )�
5ـ� (�ـز��ار ��ـ" از  Kـ

م ،اسـ
�3Fـ8 (�ـز  ،�و >� س�,  �/ن >� !�" �� � /وردنB  �5!�� ،س^م (�زL)ا
 "$م ("اده � یداده �L)ا"$.١   
دشیاز س^م (�ز  8F7ا��  .١٤١٤ �*(�) ��یر�5
  rی�5  "ی ���G*  زاز /Mـ� (�ـ

  . را �5 	�ا�,ش �5ده �� � /ورد ���"ار "ی� ،(?,ا("ه
دشیا�� ��" از س^م (�ز  .١٤١٥ �*(�) ��یر�5
  rی�5  "ی ���G*  ز را�) �M/ از

5ر ،(?,ا("ه �y)م داده �5 ا�� در (�ز  �>@L)>� !�"ا�و >� س�,  �ق �ا D ّ�"GD، 
ز را �ط8 ��)B "@5 -  �5ده ��F7 �� 
*U ً̂ ی��  ,eیوx  ط8 $"هی� d ز �ـ�,رت (�ـ

م !�" �(�زش �ط8 اس
 و ا�� 5ر - هM j,ردهL)�5 ا�و س�,  �ط8  ،/ن ز را ��)
�B "@5 م ("ادهL)ا، سـ^م  �را �5 	�ا�ـ,ش 5ـ�ده �ـ� �ـ /ورد و �ـ�ا �	,رًا ��"ار "ی�
دیز �، @�Gط��� ا�م ده" ،mزم L)ه س�, ا"Lس .  

ی(�ز  [�ا�� (�ز��ار در � .١٤١٦ �*(�) "��D� از /ن "��،  ,eیو  8KQیـ �x��ّ ـ 
ی�ط8 �,ده   ,eی�"ون و  8KQی  �j�ّ ز $"هیـ(�ز را دو�ره � وeـ,  "ی� ،�*v,ل (� 

 8KQی  �j�ّ 2Fط Zو��D !�$B اش �G$�� 
ء (� ،�?,ا(" و ا�� و7h7ی" .  
م (�ز را ا .١٤١٧ �*(�)�  "��D� ز��8 (�ز��ار ��" از (�F7  "یـاز و7
 M,ا(ـ"ه �

ء (�h7 �G$�� 
5ـ� �ـ�  Kـ
�( j��B 	�7 [یو در ا "ی/ن را دو�ره �?,ا(" و ا�� و7
ی @ن�اط� ی [��یاسس  !�$ 
Lّ�B  د �FGدت  <�ی�� ،و7ـ
 	�ا رس�"ن��  �ّ�@���8 $�

                                                           
  . شود  یسجده و تشھّد فراموش شده در فصل مربوط به آن ذکر م  یر احکام قضايسا. ١



 ٤٠٩/   شكستن نماز و كم و زياد كردن اجزاء آن 

 "$
  �وا�� از ر  [یا ی(�ز را M,ا("ه ��DQییـ �سـ�8 ا(<ـر یـ B	�ا�,$   ]GـK)ا")
"$� ���K� .  
ن�� B$�! �ه  از راه �Bیا�� ��  .١٤١٨ �*(�) ��ا(Kـن  ��ـ�ا) ٨٩٤( $"ه در �Kـ�

ز $"ه و �*v,ل (�ز $,د�) 

 $,د �5 و7ِ�S :  
'�ز  [�ا�� در �. ا�) "��Dه �5ده و ه@,ز�FG$ا jز (*" ه�) 
�uJـ ه�  - هو7 "@<B 


ز او �ط8 اس
 - رس" B	�ا � (�ز ،��" و7�) .  
ی$"ه  (�ز(�ز $r 5@" �5 و7
  [�ا�� در �. ب  uJ�B  
 ،M,اه" $" (�ز��" و7


ز او �ط8 اس�) .  
ز � [�>@(�y در �. ج�)��ّ,G ـ�ا رسـ ،$,د	ز �ـ�  "ه���" از $�وع او �� (�ـز و7ـ
 (�ـ

ز او  ،(�ز $"ه اس
 و7
 ،"ن��,i7 	���5  �ا �,(��)Jd�a �B "$� .  
ن�اط� ی [��ی(�ز  [��>@(�y در . د@  
$" �5 و7� �G$زدا5@ـ" 5ـ�  r$"ه و $ (�

ی/(�y از (�ز M,ا("ه در و7
 �,ده  �)، Jd زش�)�a 
  . اس
ز ِ[ �(�ز ���D" �5 در �>@(�y ��" از .   ه�)،  
 �a(�ـز او dـJ ،"ه اسـ
�	�ا رسـو7

B� "$� .  
م $"ن �>@(�y ��" از . و �) r$ زی�5 (�ز را در و7
 M,ا("ه  "ی(� 
 ،8F7 از و7

�ز 	�ا رس ،�5 ه@<م $B rدر ��) 
زش Jd ،"ه �$"�و7�)�
  . a اس
ن � .١٤١٩ �*(�)K)ّ��ا�� ا,G � �5 "$F)ط�  "ی یـ [��ـی��FGـ� ��ـB  8$ـ�! 2یـ�ـ 

ز �?,ا(" ،و7
 "ن�	�ا رس��  @ن�اط��) 
�DQ ل  : �*v,ل (�ز $,د و در �
�5  �م (�ز را در و7
 M,ا("ه. �'ا "��D� ز(�y ��" از (�@<، Jd ز او�)�a 
  . اس

(�y ��" از (�ز ���D" �5 در �. ب@<�]  
 "ی(�زش �ط8 اس
 و � ،"ه�	�ا رس(�ز و7
  . ?,ا("دو�ره /ن (�ز را �

م $"ن>@(�y ��" از . ج�  �) r$ ز8 از F7ـ یـ5ـ� (�ـز را در و7ـ
 M,ا(ـ"ه  "یـ(�

ی ،و7 �) r$ا(ـ"ه  "ی,M 
یـ�5  �ـم (�ـز را در و7ـ Gـ�K7B  
از /ن را در و7ـ


زش  ،M,ا("ه اس�)Jd�� aB "$� .  
(�y در . د@<��]  
  ه�>@" ،"ه��س(	�ا (�ز ���D" �5 ه@,ز و7uJ�B و7ـ "�� 
 (�ـز
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ز او �ط8 اس
 ،M,اه" $"�) .  
(�y در .   ه@<��]  5@" �5 r$ ز�)	 
ی "ه��ا رسو7  uJ�B  "ز���) 
M,اهـ"  و7

"$، 
ز او �ط8 اس�) .  
ز � [�>@(�y در �. و�)��ّ,G  
 "ه اسـ
 اّ�ـ���" از $�وع او �ـ� (�ـز 	ـ�ا رسـ$,د و7

G�K7B ز ه�  . ("ه (�ز او �ط8 اس
را 8F7 از و7
 M,ا - >@" ا("O - از (�
ز 	�ا رس .١٤٢٠ �*(�)�) 
"ن �	�ا رسـ "��� ا� ّ�ا ،(� ی "ه�ا�� 	�د $r دارد �5 و7


�2(�ز را �?,ا(" و ��" از (�ز  �Jر�ًء  ،و7   : "ی(�
'�م (�ز را در و7
 $�!. ا�  "��D� �y)@<B ا("ه,M ن/، Jd زش�)�a 
  . اس

م (�ز . ب�  "��D� �y)ی>@ G�K7B  ا("هاز /ن ر,M 
زش �ط8 اس
 ،ا 8F7 از و7�) .  
زش �ط8 اس
 ،8F7 از /ن یر و7
 M,ا("ه >@(�y رو$[ (*,د (�ز را د. ج�) .  

(�)*� ١٤٢١. "��D� ار�
 �� F7�� M,ا("ه ا�� (�ز�*U زش را »٩٠« �ـ ا(Jـ�اف یـ (�
 ��F7 یدر�� از /ورده اس
 *�����G ا(�Jاف �، �G$�>) 
�� ا(ـ"ازه  ه�>@" - >@(�y و7

r 7ی� 
$" Bر�5
 و7� - $"/ن را دو�ره �?,ا(" و ا�� و7
 ��$�G � "ی�،  �y)@<
[ یـدا(Kـ�G و در ا B@�ـ� ��ـj را (�ـیا یـ5ـ�ده  �F7�� س�8 ا(<ر 	G[ی��ّدد �,ده و در 

ب���� �ه�gّ�� 8  ،("ا(GK[ ���ور (F,دهK� �� B� /ی"، h7� زوا�A اس
  �� او (�
ء mزم (� و�h7 �)�
K .  

زش را رو �� F7�� (?,ا("ه  .١٤٢٢ �*(�)�) "��D� ار�� ا(Jـ�اف از F7�ـ Bو�ا�� (�ز�
 
ی�� س�
 راس ��F7 ¢< )ـ�  ،(�سـ") در�ـ� ٩٠�F7 ـ�اف ازJ)ـ� در اy)@< TـU ـ�ر!

�G$ی��8 ا ،("ا��@  ,LGK� در�ر  را j�� �5 ]B $�!یا ی�5ده  �س�
 F7�� س�8 ا(<
B�) �Gر ("ا$ـ�! x@GK)و در ("ا �GK)ـ,ب $ـ,د داKJ� ـ�gّ�� 8هـط�ـ�@ـ�� ا�G ،و � 

ز را دو�ره �?,ا(" "ی� ،ا�Aو �)، <
رج و7M �< "$� 
 ،ا�� ���ور �ـ,ده و � در و7

�mزم (K  
ء (�یدو�ره �?,ا(" (�ز را در و7h7 
  . "ی ��" از و7



 
ّ
!T ّ  ���ز �ت

ن�8F7 از � r$ م$ـr و ��ـن �ـ� !@ـ,ان ��ّ"�ـ� ذ5ـ�  'یـ ��  ،(�ـز �هـ  ا��
�B  د,$ :  

D&، از ا 
رت اسF!د � @��ی�	یدو  [� h7 و �ـ� ،��ّ >@" ط�فو ��ا�ـ�  �طـ,ر �Kـ
$" "ی �د � �G$ی �د  @��ی��8 ا ؛دا"  
$" �5 در ر�5
 دوم اس� �G$یداسـ,م و هـ� دو  

و �ط�ف ��اK� او�ا("  ,G) و "$  . ده" �a �� �<�یط�ف را �� د  rی�
رت اس
 از ا ،F+�نF!د � @��ی�	یدو  [� h7 ـ" "ی �د  ��ّ >@" ط�ف$� �Gـ ؛دا$ـ� Bو
ل �Gیا�r � 
FK) ی� �,ارد د ط�ف�>، ���Gـ" *ـ$درdـ" ا��Gـل ) ٣٠ ( @�ـ�ی��ـ8 ا ؛�

ل �"ه" �5 در ر�5ـ
 >�ـرم اسـ
 ) ٧٠ ( �"ه" �5 در ر�5
 س,م اس
 و�Gا� "dدر
ل 7, �G�5 ا��٧٠(  �  "dیدر ا) درL@  نی�� �) ]ّZه�" �B  ١.$,د   

r$ ز >@" (,ع اس
 �ه�) :  
١ .�$  �5 (�ز را �ط8 � یBهB "@5 ) 
   .)�,رده*
٢ .r$   یBهF) �5�5د "ی @G!ا �)/ �� )x$ رد,�(.   
٣ .r$   ،"ی!�8 (� ،�5 ذM �5,اه" $" �5B ا�� (�ز��ار �� ط2F ا��� Jd�a �ه

Jd زش�)�a اه" �,د,M )زدهیKـ
 و ��« (�ـز �هـ  ��L,ع $ـr ،[ی�@�� ا) �,رد 
                                                           

باش++د  ین آنھ++ا نم++يب++ یب++وده و تف++اوت یک++يحک++م ش++ک و گم++ان ، ازمباح++ث گذش++ته یاريالبتّ++ه در بس++. ١
  . ده است، حکم ھر دو بيان شھا باھم فرق دارد که حکم آن یوموارد کم
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�@U« رد,� �B  "$� .  
طــ8 5@@ــ" �هــ ن ذ5ــ� اســ
 $ــrی$ــ�در �ــ,رد  aB ه�<ــ�dــJ �ه و $ــ��

ز اه�  ر�5�)r$ و 
 یBه سF) �5�5د " �� /نی @G!ا ه و  $�r$ 8 در ر�5
 ،ه

Q�
$" Bه � � ر�5� .  
(�)*� ١٤٢٣. �دیدر ر�5ت (�ز ا B  ّ�$ �5Bه@<L �B  م ،$,د >ـ� $ـr از اK7ـ

r$ م $r �هK7و >� از ا "$ط8 5@@"ه ��  ز��ار (� ،Jd�a �ه�)B  )رًا �ـ�  " ,ا,	
�) 8�! r$ م /ن در d,ر   "@5	�� ����� mزم اس
 7"ر؛ "یا�� B  �5  ن�� ��ـ

ن� اط�ی@ U 
(G) �� �y و �� ط2F /ن !�8 5@" ،(�,د "ا�دس@<��L  ا�ن  "�(�س و ه�y@ـ
7ت�ّ d,رت �� ا��م $�ّ  [یدر ا ،�(" Bدر $M r,د �   . "ی!�8 (�

��� %�طA >[[*ه�R  
(�)*� ١٤٢٤. ) �5 Bp��$B� 8ط  : [ �7ار اس
ی5@" از ا �ز را �

ز دو رBG�5 وا�r A$: اول�) ��G�5ره رو�ـK�،  Bـ	�ز او  ��8 (�ز dـaF؛ در $�
$r AJGK� ز�) ��G�5ره رز را �ط8 ،ط�و (�ز ا�G در $��) B�) "@5 .  
ز س� رBG�5در $�ره ر  r$: دوم�) ��G�5 .  
 �یر�5
 M,ا("ه  rیr "@5  �5/(�� در (�ز >�ر رBG�5 $: س,م��G* .  

رم�< : BG�5ر ردو  5@ـ" 5ـ� r$ـ ،سـL"ه دوم ��$"ن  وارداز  8F7/(�� در (�ز >�
 �یر�5
 M,ا("ه ��G* .  

jL@U :$r ���@U دو و �ی ،[ دو و ��@U از �G* .  
j*$ :$r ��x$ س�ی ،[ س� و   . *�G از $�xو � 
jGDه :$r ز�) ��G�5ط,ر ،در ر��5   ً̂ dا)
ا�GFـ� ( ."ا(" >@" ر�5
 M,ا(ـ"ه اسـ


 �,رد ��GK��r$ ] در ��یا�B )� ء �,ارد د�� ���� 
Kـی� r$ 8�� �>� ]یـ r
$" �G*�B �ر�5
 و ��(.   

jG*ه :$r ��x$ ر ور و �ی ،[ >��< �x$ از �G*، gD  ���"اه,M �5 B� "�/ .  
(�ـز��ار  ،"یـ/ �xا(Kـن Uـ ��طـ8 5@@ـ"ه �ـ�ا �ه  از $� �Bیا��  .١٤٢٥ �*(�)



 ٤١٣/   شكيات نماز 

�B  از TU ")ا, ) 
�"ن (���G دس�r$ ن"$ � ��U و �L، "ـ)�� jز را �� ه ه�>@ـ" ؛(�
��@� Gط�ا� AJGK�، $ ��)/ از TUr "$ ��� U او، ")�) jز را �� ه ����� �� 7"ر ،(�

ی ،�?,رد j	�� d �5 "@5,رت (�ز �� ه U ی [��ی$"ن  "ا�از   . $,د "�ا���ن (

�=� ;< �t���Rاع�[� >�د* %; ,�ی ��  
(�)*� ١٤٢٦. F) �5 Bp �5د از ای$��@G!ا   : [ �7ار اس
ی" �� /(�

 /وردن /ن ��$�G اس
�در > r$: اولL� 8J� �5 �� ��rـ8 /(�ـ� در ر5ـ,ع $ـ ،
 (�ی5@" �5 ��" را M,ا("ه  .  

  . ��" از س^م (�ز r$: دوم
ز�� r$: س,م�) 
  . " از ��$G[ و7

رم�< :$r �5� *ّ�د $یBK5 �5 ز  �@Bی ،�r اr B� "@5 .  
jL@U :$r  ـ,رd ز در� (�ـ�G�5ره ر  B 5ـ� �ـ��,م $ـ�ره /(�ـ را �"ا(ـ"ا�م در $�

@yوه��$ ]r ")ز را �"ا�) ��G�5ره ر  . ���,م در d,ر B �5 ا�م $�
j*$ :$r BFّJGK� �ط�(�ز ا�G و در (�زه .  

١. Rv � در� Aّ7ح ;< �P �0ا ;�R�	 ن,  

ز $ [�ا�� در � .١٤٢٧ �*(�)�)r ـی 5@" 5ـ��B وا�ـA /ن را ا(Lـم  �از 5رهـ
یداده  $ ً̂ �� �)r  ا("ه,M "�� �5 "@5ی/ن  [��$" 5ـ� �ـ �>@(v*� �y,ل 5ر ،(� 
(�5�y  �ط,ر( اس
 F7B،  � �A !�$B�و 5ر 5ر @< �F7 ر�5ده  Oرا !�"ًا  �  B/ن 5
"$�،  ً!�$ F)ل ا "ی,v*ر5 [ی� (، $ ��r "@�)$,د @G!د ا,M )یاr$ ]، $ از "�� r


ً̂ ا�� (�ز��ار در �ل M,ا)"ن س,ره8J� ( اس ��، $r  ا("ه,M یـ5@" ��" را ،(ـ� 
 (� [یدر ا@G!ا x�$ �� ل�B  "@5 7 [یو در �,رد ا�	 j��B )�
K "�� 8ِ�! �5،  ء��

 Aیوا�  AJGKی� "$� ��"ّ�� . 

/(�y را �5  "ی� ،)و �� ا3d^ح در �8J اس
( اّ� ا�� (�ز��ار وارد !�8 ��" (*"ه 
م /ن $L)در اr ور  ،�5ده/ ً̂  د؛�� � (ـ� در  یـ5@" 5ـ� ��ـ" را M,ا(ـ"ه  rا�� $ ��
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��B 
  . ��" را �?,ا(" "ی� ،�5 ه@,ز �*v,ل M,ا("ن س,ره (*"ه اس
 @yه��] � �Aـ �  ،F7B�ـ O!�8 ��" و ��ء �*ـ�,  [�� Bا�� وارد !�8 ��" $"ه و
!�$B )�
K، م /ن $/(�y را �5 در ا( "ی�Lr �5ده،  ً̂ ا�ـ� در سـL"ه  �� � /ورد �ـ�

�5 ذ�5 وا�A سL"ه را �GDـ�  dr �B  "@5�,ات اس
 و $ 'ی�*v,ل �GD[ ذ�5 $� 
ی �)،  �5ده و ذ�5 وا�A سL"ه را �<,  "ی�@G!ا x�$ ایـز  "ی��� "Lهدر سـ،  AJGـK�

 8F7 
 و dـ�,ات سـL"هذ5ـ�  [�dـ�,ات ��DسـG" و �ـ ،��" از ذ�5 وا�A سL"ه یاس
 � �A !�$B )�
K .  

�� ذ�5یا/(�y در �K� ] ر� 8 (�ز وا�ـA و (�ـز  �$" در ه�� (�زه�اس
 و $
AJGK�، h7 ز  . $,د  Bو �(@" /ن � تیو (�ز / ��,�ی(�ز  ،(�ز اداء و (�
(�)*� ١٤٢٨. K5B F�  ]GD� ـ�ام $ـ �ة��5 در�mاr  دارد��*ـv,ل  5ـ� Bدر �ـ

]GD� »ذُ !ُ أ,  ِ� ّ�� ِ�  ِ� ]َ  *̈�3ِن �ا  ̈��ی »jِ ��ا 

 اسpا("ن �7ا,M، F)ـ "ی$ ��r  Mـ,د ا!G@ـ
  . "ی(�


 ��" و س,ره ا��  .١٤٢٩ �*(�)pم �7ا5@ـ" 5ـ�  r$ـ �ا �ی[ M,ا("ن /�در �ه@<
 وBG7ی ، (�یرا M,ا("ه  �8F7 ی/ / �M/ �5یB� ا(" $ � را,Mr  ا(ـ"ه,M 5@" �5 اول /ن را
 (�ی، $ ��r @G!د ا,M "@�) .  

5ـ� ��ـ" و  "یـ(� Gr[ �� سـ�
 ر5ـ,ع $ـا�� (�ز��ار در �ل ر	 .١٤٣٠ �*(�)
اسـ
 ا�ـ� در �ـل  [�ه�y@ـ. �� $�x ا!G@ـ (�@ـ" ،(� یس,ره  @� را M,ا("ه  یس,ره 

 ��r $ـ ،(� یس,ره را M,ا("ه  ی��" و س,ره  "ی(� Mr,ا("ن 7@,ت در ر�5
 دوم $
@G!د ا,M   . "ی(@�
 سL,د $یا�� ��" از ر5,ع  .١٤٣١ �*(�)r ن/ Aوا� �5@" �5 5ره، ) @" ذ��5

م داده L)یو/رام �,دن �"ن را ا�) ،  (�@"r  ,M" �� $ی�@G!د ا .  
(�)*� ١٤٣٢. �5@" �5 ر5,ع  r$ رود �5B �� س�
 سL"ه � Bا�� (�ز��ار در �

ی�5ده  �)،  (�@" ��r $ "ی�@G!د ا,M .@yه��] �5ـ� �ـ� سـ�
 سـL"ه  Bا�� در �ـ
�B رود $r دهی5@" �5 ��" از ر5,ع اGK ی �)، $ ��r  د,M"@�) @G!ا .  

در  ،دو سـL"ه یـسـL"ه ا(Lـم داده  rیـ5@ـ"  rا�� (�ـز��ار $ـ .١٤٣٣ �*(�)



 ٤١٥/   شكيات نماز 

م ده" <�یسL"ه د  rی "ی� ،�5 در �8ّJ اس
 و وارد !�8 ��" (*"ه dB,ر L)؛ا  اّ�ـ
 ،F7B�ـ O!�8 ��" و �ـ�ء �*ـ�,  [���" از وارد $"ن در !�8 ��" �$" و � ،rا�� $

 � �A !�$B "$سG[ ��ا یاس
  $"ه*ّ�" �*v,ل M,ا("ن   @��ی��8 ا ،�M�� ل �در �

 (�@" و (�ز را ادا�� ده" dr,رت �� $ [یدر ا ،ر�5
 ��" اس@G!د ا,M .  

(�)*� ١٤٣٤. $ ]GسM�� ل /ورده ی5@" �5 سL"ه  rا�� در �L� را "�ّ*   (�ی، 
 (�@" r" �� $ی�@G!د ا,M .  

�ا�� (�ز��ار  .١٤٣٥ �*(�)�GD[ در  ،اس
" �*v,ل �d ]GD�,ات  *�ّ B  �5در �
د  (<GD[ ی�$�] $ "�ّ* r "@5، $ ��r "@�) @G!د ا,M .@yا��  [�ه��5ـ�  Bدر �


یـ *ّ�"   (?,ا("نی در M,ا("ن ،�*v,ل �GD[ س^م اس Gـ�K7B از /ن $ـr  5@ـ" �ـ�
$r  ,Mیx @G!ا   . "ی(@�

(yـ� �*ـv,ل  ،(ـ� یـ5@" �5 س^م (�ز را �r  �GDا�� (�ز��ار $ .١٤٣٦ �*(�)@<
�� �A  زی ،$"ه <�ید  �*v,ل (�ز ی(� ��!B  �5رز سـز��)  ،ا(Lـم داده ،(ـ"ارد ��

 (�@" و ا��  ��r $ "ی�@G!د ا,M8F7 یاز ا�@ $r "@5، و ا�� ��"  "یس^م را �<,  "ی�
ی�5 س^م را درس
 �r "@5  �GD$ ،از  �م $"ن س^م �)، $ ��r "ـ@�)  ،Mـ,د ا!G@ـ

  . (*"ه �$" �<�ی�*v,ل !�8 د  ه�>@"
ز $r در [����ار در ا�� (�ز  .١٤٣٧ �*(�)�)  
ز(ّ��) � �y)@< "@5B ")دا  ً̂ �	 

 

 �� ا��اء (ّ�FK) او r$ ز دارد و�)B�F7 
 (��ده و (�ـزش  ،اس@G!د ا,M r$ ��
K5 لّ�
  r$ �5 در Bرا ادا�� ده" �� !@,ان ��)�5ـ� در  B(�ـز dـaF 5ـ�ده در �ـ

ّ�
  ر5,ع را �� دا(" Bر5,ع اس
 و �)L)ا aFd ز�)
ل (�زش را  [یدر ا ،م داده اس�
Jd ادا�� داده و�a 
  . اس

(�)*� ١٤٣٨. �5 BK5  �GK*)ا�ی,M �B� زیـا�ـ� �ـ,B�7 5ـ� ��ـ"  ،M,ا(" "ه (� 

FK �B� تJ $ ")ا,Mr ه 5@" �5 س"Lورده ی/ L� را "�ّ*   (�ی،  Mـ,د r" �� $ـی�

"@�) @G!و ا U ل ���ا��,v*� ��)/ از x "یFK  ت $,د $�Jr ه5@" 5ـ� سـ"L، یـ 
 /ورده L� ی *ّ�" را�) ،  /وردی�L� " .  

 /ورده  �B ازیr  �5 "@5$	�د (�ز��ار ا��  .١٤٣٩ �*(�)L� ز را�) � (�یر5@�، 
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�y)ً̂ ا�ـ� Uـ ،" /ن را �Lـ /وردی� ،*v,ل 5ر� �5 ��" از /ن اس
 (*"ه� >@ x از ��ـ�
 /ورده 5@" �5 دو سL"ه ر  M $ "�ّ* r,ا("نL� یا� �) (yـ� ��ـ"  و رد" �Lـ /و یـ@<

دشی �� /وردهیL� زشی>,ن ر5[ ز  ،" �5 /ن ر5[ راد $"ه (�ـ - Gا� ��ط mزم�ـ�@ـ - 
ط8� 
  . اس

 /ورده �را �5 ر�! "@5 ) ]5�r Bا�� $ .١٤٤٠ �*(�)L� 
Kی�) (v*� �y,ل ،@< 

5ر� �5 ��" از /ن اس
 (*"ه،  /وردی�Lن را�/ "، U ا�� ً̂  x $r از M,ا("ن س,ره���
 (�ی�" را M,ا("ه 5@" �5 �، م /ن و  " ��" را�?,ا("ی�L)دشیا�� ��" از ا ��" 5ـ� یـ

 /ورده �,دL� د (*"هی>,ن ر5[ ز  ،/ن را، Jd زش�)�
  . a اس
ً̂ �*ـv,ل  *ـّ�"  ،(ـ� یـرا �� � /ورده  5B@" �5 رr @5ا�� 	�د $ .١٤٤١ �*(�) �ـ�


ی�5 دو سL"ه را �� � /ورده  r �B  "@5و $ اس �)، ء (�@"" �� $M rی�@G!و  ,د ا
دشی>@(�y ��"ًا  ��5ـ� �*ـv,ل ر5ـ[ ��ـ"  Bدر dـ,ر  ،ورده��5 /ن ر5[ را �� � ( "ی

 /ورد و ا�� �*v,ل ر5[ ��" $"ه �/ن را � "ی(*"ه ��، Gا� ��طـm،  8زم ط�(�زش �@�

 ر�5
 ��"  8F7ا��  ،�� !@,ان ��ل. اس

ِ
دشیـاز ر5,ع ��5ـ� دو سـL"ه را �ـ� �ـ  "یـ

ورده�( 
دشیـ��ـ" از /ن  یـدو سL"ه را �� �ـ /ورد و ا�ـ� در ر5ـ,ع  "ی� ،اس �� ،"یـ
ط8 اس
 ،$" ذ�5(�زش >@ن �5 � .  

 ،(ـ� یـ�ـ� �ـ /ورده  Kـ
�را 5ـ� ر5ـ[ ( 5B@" !��ـ rا�� (�ز��ار $ .١٤٤٢ �*(�)
(v*� �y,ل 5ر@<� "$ً̂ �ـ,��r �7 $ ،�5 ��" از /ن اس
 $"ه � �� "@�) @G!د ا,MB 

Mـ,د ا!G@ـ  �rـ� $ـ ،(ـ� ی5@" �5 ��" را M,ا("ه  M، $r,ا("ن س,ره اس
v*� �5,ل 
دشی(�@" و ا�� ��"  �� ،v*� �5,ل ر5[ ��" (*ـ"ه Bدر d,ر  ،ورده��5 /ن را �� � ( "ی

(�ـزش  ،/ن را و /ن >� ��" از /ن اس
 را �� �ـ /ورد و ا�ـ� �*ـv,ل ر5ـ[ ��ـ" $ـ"ه "ی�
Jd�a 
ً̂ در 7@,ت (�ز وا�ـAا�� (�ز��ار  [ی�@��ا. اس دشیـ ،�� ��5ـ� ��ـ" را  "یـ

دشی��" و س,ره را �?,ا(" و ا�� در ر5,ع  "ی� ،(?,ا("ه ��زش Jd ،"ی�)�a 
  . اس

٢. Rv مO0 از *X%  

5@" �5 (�ز را �� ط,ر r Jdا�� (�ز��ار ��" از س^ِم (�ز $ .١٤٤٣ �*(�)�a  ��
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ی� /ورده  �)، 
ز �ه M,اه $r ���,ط �� !"د ر�5�) "$ز �(@" F7�ـ�  &ی$�ا ی ،��)
ء (� ،(�ز �(@" ر5,ع و سL,د �ا��ا ی ،و ط�رت@G!د ا,M r$ ��B "@5 .ا��ا��  [ی�@

ز ^م(�ز��ار ��" از س�)، $r  ی5@" ر5,ع �5ده$ـr 5@ـ" رو �ـ� F7�ـ� (�ـز  یـ ،(ـ� 
یM,ا("ه  �)، $ ��r "@�) @G!د ا,M . 

 @yار ��" از س [�ه��ز M,ا("ه ا�� (�ز��) 
یـ^ِم (�ز ��vب $r 5@" س� ر�5 

ی ،>�ر ر�5 G�5ر ری5@" �5 >�ر ر�5
 M,ا("ه  ��B $r" از س^ِم (�ز >�  �@U


 (�@" ��r $ ،ر�5@G!د ا,M .  
 �
�ا�� (�ز��ار �"ا(" �5 (�زش 5�B ) 8وK و r$ و� r$ از $" 5ـ�  یBه�

ز �Uا�� در ��) ]�x B� ً̂ ��" از س^م (�ـز >�ـر رG�5ـ ،�5د Bط8 �/�" /ن را � ��B، 
$r  ا("ه,M 
ی5@" �5 س� ر�5 
��" از سـ^م اّ� ا�� ؛ (�زش �ط8 اس
 ،U@� ر�5

�$B ی��اU x�/ xز �,د�" �5 ا�� در �ی�) ]، r$ از  �ب�JdهK� �� a B؛ /�ـ" �ـ
G�5ر رً̂ ��" از س^م (�ز >� ��B  ا("ه,M 
[ یـدر ا ،ر�5ـ
 سـ� یـ$r 5@" دو ر�5

رج d,رت ا�� M ار�ز��) 
�/ن �83F (�ـز  �س�,  ی ��5 !�" �5ر ی (*"هاز �
م L)ا 
ز را دارد���j � ،("ادهاس�) ]، r یـ ,ا(" �@ را �� سـ� ��ا$ـ�G و  B[ �ی�� ا�@

ز ا�Gیر�5
 د �) T{ورد و س/ ط M,ا("ه و �� �<� �� �AFس^م � س� Lط �ـ�� ا��G@ـ
 Aهوا�"Lورد س/   . س�, �� �

٣. Rv �@از و *X%  

ز .١٤٤٤ �*(�)�) 
 یـ ، (ـ�یـ5@ـ" 5ـ� (�ـز M,ا(ـ"ه  r$ ،ا�� ��" از ��$G[ و7

�M,ا("ن /ن mزم ( ،� (?,ا("ه5@" 5 ��نK ـ؛U ا�� B� xr از ��$ـG[ و7ـ
 $ـ�و

 (�ی(�ز M,ا("ه  5@" �5،   . " /ن (�ز را �?,ا("ی� ،ن M �5 "@5,ا("ه اس
ا�� >� ��
 (�ی@" �5 (�ز را درس
 M,ا("ه G$��، $r 5[ و7
 ا�� ��" از .١٤٤٥ �*(�)، �� 

$r "@�) @G!د ا,M .  
�5 (�ز !�gش را (?,ا(ـ"ه �ا�� 	�د .١٤٤٦ �*(�)،  
�ـ� (�ـز  �?gـ,صدر و7ـ

�) r$ �g!ا("ه  "ی,M را ��Z زی�5 (� �)،  Kـ
�(�ـز !gـ� را �?,ا(ـ" و mزم ( "ی�
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h7� "م دهL)را ا ��Z ز g,ص�?در و7
  �اّ� ا�� 	�د ؛(��) r$ �g! ز "یـ(�
 
ی�5 (�ز ��Z و !�gش را M,ا("ه اس �)، ط�ـ(�ز !gـ� را �?,ا(ـ" و �@ـ�� ا�G "ی� 

h7 Aوا��را (  ��Z ز�)��م ده" و  L)ذ5ـ� $ـ"،ا ���K� ]�5 در ای B���  در �ـ,رد
ز ��vب و !*ء (�)��ر �� �B د,$ .  

(�)*� ١٤٤٧. ز ��Z و !gـ� �"ا(ـ" >�ـ�) 
ر ر�5ـ
 (�ـز ا�� ��" از ��$G[ و7
یM ��Z,ا("ه (ّ�
  ("ا(" �� Bو� ،M,ا("ه ��  
�ّ)�g!، ر ر�5
 (�ـز h7ـء �ـ� "ی��< 

 

�(( وا�A اس
 �5 �� او �(�ز(ّ� 	 �B ��ّ
ّ

��  . �?,ا(") ا
(�)*� ١٤٤٨. (�ـز  rیـ�"ا(ـ"  @�ـ  ،ا�� ��" از ��$G[ و7ـ
 (�ـز �vـ�ب و !*ـ
�یM,ا("ه  B("ا(" س� رMB G�5,ا("ه و G�5ر ر�<B،  "ی�h7� هـ�  ء،(�ز ��vب و !*

 . دو را �?,ا("

٤ .�<� /ّ�  ) >[* �7 �د vRی>; ز  �>�v )Bا

(�)*� ١٤٤٩. �5��  *ّ�د $یاس
 �5 ز  r K5Bاr �B "@5ی ؛@�B G7وB  ِل او�5 �
)K5 ِل� ی�5 در و�,د  Bرا �  �U م و�,ِد !,ا�8 �,اس"!B "@GKاو ه "@) �Kی�� ،ه�

�B  @5�j، � د�	از ���,ل �/ن  �G*$r �B "@5 . 

اgGMـص �ـ�  ،�ـ,دن rا�ّ*  ��و �5 �$"  B!�ف � ،rا�ّ*  ���5 ص��^O در  *?
K5B  دی�5 ز $r "$5	 ؛("ارد ،�5دن !دت او � ����B  ـ�د در ��ـ�ض	5ـ�  
اسـ

دیز !دت �� � $r  و از "$��),�)  r �ـ,رد ذ5ـ�یـr �� !@,ان ��ـل � ا�ّ* ��5 �ه
B� د,$ :  


 س� هـj �ـ� او (�ـ ،�ا�� $?ص در �mت !د*U ز�<ـ� /(�ـ�  ،�ـ�رد  Bس� (�

 [یو ا r �B "@5از /(� $ �Bی�"ا8ّ7 در �در  ،هـj  �ـ�ار $ـ,د <ـ�یدو �� Fـ� د  ،�

$r رم و ��" از /ن�<،  ًطFـ2  "یـو � 5@ـ" dB"ق �[ 	�د ی�� ا rا�ّ*  ��!@,ان �5 !�	
8 (�ا�ّ*  ��ا��م �5�! rل ن�� !@,ا. "یس� (�ز aFd و ��Z و  [�در � �ا�� 	�د ،��

�g!، $ aFd ز در (��@ r  ز ��" از /نز �vـ�ب و !*ـء و  �B@ی5@" و در س� (��)
 روز /

ِ
aFdب $ ،@"هی�v� زز س� در و r   "@5در (��) ��Z و �g! ِب  و�v� هی/ روز"@، 
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$ ��Z زز در ا�� /ن از r   "@5، TUدر (��) ی !*  aFd ز�Zـ� روز ��ـ" از /ن  ی(�
$r "@5، �5�� *� (� xی��r  ,M $؛ �@�� ای[ $,د KJ�B,ب � rا@G!اB  "@5 .  

نی$ K5 �y)@< 
ز س� �ر $ rیدر  Bذ�5 اس�)r  "@5یU*ـ
  (�ـز در سـ� 
jز  ،س� هر $ rیدر ه� (��r "@5، ا��"ار  [یا����5 � *ّ� ؛Kـ
�( rB $"ن 5ـ	� ا
 �ـ�ار $ـ,د 5ـ� !ـ�ف او را  r@ـ" و $ـ5 "ا�ـادا�ـ� U �ا  ا�ـ� �ـ� ا(ـ"ازه [یا @��ی�<� ا

�5� � *ّ�  ."ی�KJ,ب (� rا
 ��) �G�) ]ای �� ��ّ, �GKی$  *ّ� KQـ8 و  ـ�r ،j�ّ در �JFـ� وeـ,،اس
 �5 ���5 ا

 *ّ�ز اس
؛ �@�� ای[ ا�� $?ص،ه�(@" ���5 ا�) �JF� در r ،�دسـ�  در �ـmت !ـ
B�) او �� ,eرد، و�� ً̂ در �Kـa سـ� $ـB� r$ "@5، � r �<� /(�� در ی�B از /(� �

B� �) م داده یL)و 5@" �5 /ن را ا ،
�در $ـr  دو �� �F دی<� هj  �ـ�ار $ـ,د، ای[ �
رم و ��" از /ن،�<  *ّ�r 5@" و �� ا��م ���5 ا�ّ*  r �� ای[ 	�د d"ق �B!@,ان ���5 ا

B� 8�! ,eدر و  @G!د ا,M r$ �� B@ی"؛ ی��)B� ��ارد 5ـ� �Kـa سـ� را  (��ده و �@
L)ا�ا�� ��"ًا �� طـ8  ,م $,د aK� �5 س� را ا(Lـم (ـ"اده،م داده اس
؛ اّ�� xـ,یeو

ی" در و7
 دو�ره M,ا("ه و ا�ـ� و7ـ
 ��$ـ�G  �,ده و(�ز وا�BF را �5 � /ن M,ا("ه،�
ی"�) h7.   
(�)*� ١٤٥٠. �5��  *ّ�ز $ �از ا��ا Bا�� در �� � /وردن ��r pا�)r "5@ـ،  "یـ�

ً̂ ا�� $ ،رده�@ �<�ارد �5 /ن را �� � /و  ��r  ی5@" �5 ر5,ع �5ده �)،  �<�ارد  "ی�@�

8ّ �$" و ا�� در �� � /وردن > ه� ؛�5 ر5,ع �5ده اسJ� در "@<��� $r  �5 "@5

ز را �ط8 ��)B "@5،  8یا����@ $r  ا(ـ"ه,M 
سـ�  یـ5@" �5 (�ـز dـaF را دو ر�5ـ

 را �� دو ر�5
 � ،ر�5@�B ارد�� Jd زشه@ـ,ز سـ^م (�ـز را  ه�>@"اس
  �aو (�

"$  . ("اده �
(�)*� ١٤٥١. K5B  ی�5 درr  ز زدیـ5ـ� ز  �طـ,ر ،5@ـ" �Bـ r$ـ دیـ�,رد (�� 

$r، � r ا�ّ*ـ ��ـا��ـم �5 ،�,رد ه�ن	�& در  ،?g,ص /ن �,رد �KJ,ب $,د @�
 ��B� �ر ،�@ـ�� ایـ[. $ـ,د  KJ� rBـ,ب (�ـا�ّ*ـ ��ـ�5 ،�ـ,ارد �یو در س $,د ا� او �

ز $( <�ی>@(�y در �,ارد د �r "@5، ً̂ K5ـ ؛"یـ(� ��8 دسـG,ر /ن !�ـ "ی� 5ـ�  �Bـ�
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دیز � $r ه �5ده  [یاو در ا"L�5 س 
 ،r "@5ا�� در �� � /وردن ر5,ع $ ،(� یاس
ر (� "ی�G	ر /ن ر,Gی ؛"ی�� دس@�B 8 ا�� 
دهیا @��یا�� در �8ّJ اسGK  
و ه@,ز �� س�

 �G	�) ه"Lس، �ـ�  ،�� سL"ه ر	�G @��ی��G$�� 8ّJ ��8 ا ر5,ع را �� � /ورد و ا�� از "ی�
x�$ "@�) @G!ا .  

(�)*� ١٤٥٢. K5B �5 ه���* d,g?� زً̂ در (�ـز �Zـ� ز  ،Bدر (�  r$ـ دیـ�ـ�
�B "@5، ط,ر�دی�5 ز  � $r ـ,ب $ـ,دKJ� زه�ـن  در 	�ـ& ، @� �?g,ص /ن (�

ا�*KJ� rـ,ب  ���5 ،(�زه �یو در س $,د �ر� �r Bا�ّ*  �����5ا� او ا��م  ،(�ز
)�B  ای[. $,د ��ً̂ در  �<�یا�� در (�ز د  ،�@ �ـ� دسـG,ر  "یـ� ،5@ـ" �g!r $ـ (�ز��

$r ر (�G	یر" .  
(�)*� ١٤٥٣. K5B G7& و�	�5 B ز � d,g?�B ��5 در ��)B ")ا,M،  دیز $r 

�B "@5 رت,d ن�� 8F7 /�" �� ه��K� �5 در، Q ز �?,ا(ـ" و $ـ�ّ  ��ـا�� در L)/Bـ (�ـ
  . "ی!�8 (� rر $�� دسG,  "ی� ،"ی/ �xاو U ���ا

(�)*� ١٤٥٤. K5B @�� �5� �5� *ّ� rا�ّ* � �r �5 �5 "@5$ ا�� ،دا(" �r B را� ا
ی$"ه  �)، �5��  *ّ�5ـ�  �و 	�د "ی!�8 (� ��r دسG,ر $ "یو � $,د  KJ�B,ب (� rا

�5��  *ّ� وr G7ا  
ن�اط� ی [��ی Bاس@ ��5 �� �ل ���, "@�)B �G*��� دم��، �ـ�  "ی�
$ rّ "@�) @G!د ا,M .  

(�)*� ١٤٥٥. �5 ����  *ّ�
�وا�r ) AاK ـ�ا��ری یـ �ـ"اد ر�5ـت (�ـز  �دسـ} 
 (*ـن را هـ   �ـ"اد سـL"ه یـ�5  �"اد ر�5ت (�ـز  d,g?�B �از ���ه ،/ن �5ره

�B  "ی ده FK  از�a ی  �G*>)یا�5 (�ز��ار � /ن � �<�ید  ���وس B  ")ت   ,ای �"اد ر�5 
ز�) �5ره �) �D� ده 5@ ،"یراDGیـا ه�>@" ،"اس] Gا� ط�ـ5ـر �3ـ�2 �ـ  AJGـK�


  . اس
(�)*� ١٤٥٦. K5B  دی�5 ز $r �B "@5، $ ا��r "@5، @5رB  ورده/ (ـ�  یرا �� �

 (�@" و ��" @G!دشیو ا ��(v*� �y,ل ر5ـ[ ��ـ" (*ـ"ه ،ورده��5 /ن را �� � ( "ی@<، 
 ،(�ـزش ،"ه�� � /ورد و ا�� �*v,ل ر5[ ��" $ ،��" از /ن اس
 را /ن ر5[ و /(�y "ی�

Gا� ��ط��@ Aوا�، � 
ط8 اس� ً̂  ،(ـ� و ا!G@ـ (�@ـ" یـ5@ـ" ر5ـ,ع 5ـ�ده  rا�� $ـ �
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U �y)@<�x  ه دوم"Lدشیاز س ������دد و ر5,ع 5@" و  "ی� ،�5 ر5,ع (��ده اس
 "ی
دشیا�� در سL"ه دوم  ��ط�(�زش �@�� ا�G ،"ی Aوا�، 
ط8 اس� .  

(�)*� ١٤٥٧. K5B  دی�5 ز $r �B "@5، ا�ـ� $ـr < "ـ5@ـ��را 5ـ� ر5ـ[  �
)�
K  ورده/  (�@" و ��ـ"  ی�� �@G!دشیـ(� و ا ��ورده�ـ5ـ� /ن را �ـ� �ـ ( "یـ، 

�G$�>) وردن /ن/ � �� 8ّJ� از �y)@<،   ،��" از /ن اس
را /ن را و /(�y  "ی�� ��
Jd زش�) �G$�� 8ّ /نJ� ورد و ا�� از/�a 
ً̂ ا�� در (�ز وا�A $؛ اس ��r 

 (�@ـ" ی�" M,ا("ه 5@" �5 �@G!ـ� در 7@ـ,ت  ،(� و اy)دشیـ>@ ��5ـ� ��ـ"  "یـ
دشیـ��" و س,ره را �?,ا(" و ا�� در ر5,ع  "ی� ،(?,ا("ه �� �a(�ـزش dـJ ،"یـ

 . ده"  Bاس
 و /ن را ادا�� �

  vR ا�7م و 7\�7م. ٥

(�)*� ١٤٥٨. 

 در $�ره ر�5!ً̂ $ـ ،5@ـ" r(�ـز $ـ �ه  ا�� ا�م ��  �rـ�
ی ه("5@" �5 س� ر�5
 M,ا 
$ـ" 5ـ�  ی [��ی>@(�y ���,م  ،>�ر ر�5� �Gن دا$ـ��


�5 >�ر ر�5
 M,ا("ه اسـ ")��D� مر ر�5
 M,ا("ه و �� ا��<، (�ـز را  "یـا�ـم �
Gز ا�
 و (�mزم ( ط� �م 5@" و M,ا("ن (�K��$" 5ـ�  ی [��یا�� ا�م  � �G$ن دا��

�5
>@" ر�5
 M,ا("ه اس
 و ���,م در $�ره ر   ز $ �ه�)r "5@ـ،  �rـ� $ـ "یـ�
�@) @G!د ا,Mی" 

 @yو ه��] $ 
(@ـ" $ـ ،از /ن دو در ا	�ـل (�ـز rیـه�  rاس�r  در !ـ"د
ـ از ا�ـم ��!ـ
  �F (�ـز �5رهـ�5 در  دا(" ���B � �5B,� [ی�@��ا. سL"ه �ّ 


�B ' (@�,ده �5ده�ا�� $ ،و  ?ّr  "@5یr  م دادهدو سـL"ه در  یـسـL"ه ا(Lـ
��B اط� 
! ،�ـ� دو سـL"ه دارد [��ی ی @ن��5 ا�م ��F)ـ� $ـ "یـ�r  ,ـMیx 

ء 5@"@G!ا .  

٦ .Rv  ّ=ح�B7 در ���ز�   

ء (� یBه از $�B rی .١٤٥٩ �*(�)@G!�5 �� /ن اB ت  ،$ـ,د$ـr در  �ـ"اد ر�5ـ
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 ّFJGK� ز�)B gD  �5 
) ١٨٦٣( �Kـ��� Bا��م /ن در 	8g ا��م (�ز �FJGKّ  �8اس
  . M,اه" /�"

Rv  حه��m�k  
زدهیدر  .١٤٦٠ �*(�) 
ز >�ر رG�5ـ �ه  d,رت ا�� (�ز��ار در $�ره ر�5�)B 

$r "@5، (�y  ،"ی	�� (� "ی�@< TUی [��ی�ـ� طFـ2  ،5ـ�د "ا�ـطـ�ف r Uی��ن ��  
(yـ� $ـr  ،(ـ�و (�ـز را  �ـم 5@ـ" و ��  "یه�ن ط�ف !�8 (�@<���ـU  ـ�  "یـ��د�

زده �ـ,رد $ـrیـ[ یـا از h��Bـ و "یM �GD� �5,اه" $" !�8 (� یBدسG,ره  �دو ه
Uی�  �اh�� وB از /ن  ه�  $rهU یس��  �ا"@GKه :  

  Q دو و vR%�;0 : �7رد اول

5@" �5 دو ر�5ـ
  rسL"ه دوم $ ��$"ن وارد ا�� (�ز��ار ��" از  .١٤٦١ �*(�)
یM,ا("ه  
 <ـ�یر�5ـ
 د  rیـ�@ �<�ارد �5 س� ر�5
 M,ا(ـ"ه اسـ
 و  "ی� ،س� ر�5

ز ا�r Gی ،" و ��" از (�ز�?,ا(" و (�ز را  �م 5@�) 
دهیا ط�ر�5GـK  ورد و/ �ـ� �ـ
Gا� ��ط��@ Aوا�،  
5	 (*�GKدو ر�5B )�
K .  

 �y)دهی��ـ8 �ـل ا "ی/ �xسL"ه دوم Uوارد $"ن �� از  r$ ]، 8F7یاو >@GـK  یـ

ز �ط8 اس
 ،دو سL"ه [��ی  سL"ه اول ی ر5,ع�) .  

  Q دو و���ر�vR %: �7رد دوم

دو و >�ـر  [��ـ r$ـ ،سـL"ه دوموارد $"ن �ـ� ز��ار ��" از ا�� (� .١٤٦٢ �*(�)
 �<�ارد >�ر ر�5
 M,ا("ه و (�ز را  �م 5@" و ��ـ" از (�ـز دو ر�5ـ
  "ی� ،"ی(�@�

Gز ا�دهیا ط�(�GK ")ا,?�  �y) �xسـL"ه دوم Uـوارد $ـ"ن �ـ� از  r$ ]، 8F7یاو >@
دهی��8 �ل ا - "ی/GK  ز �ط8 اس
 - دو سL"ه [��  ی ولسL"ه ادر  ی ر5,عدر  ی�) .  

  Q 0; و ���ر�vR %: �7رد �0م

ز �$ـ" �در ه� � ،"یس� و >�ر (� [�� rا�� (�ز��ار $ .١٤٦٣ �*(�)�)،  "یـ�



 ٤٢٣/   شكيات نماز 

ر�5ـ
 (�ـز  rیـاسـ
  �ّ�ـ�@ را �� >�ر �<�ارد و (�ز را  �م 5@" و ��" از (�ـز �?
Gط�ا�دهیا GK، ی Gز ا��) 
ط�دو ر�5  ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛/ورد(*�GK �ـ� �ـ  AJGـK�

Gز ا��) 
ط�اس
 دو ر�5 K*)�G ب (�?G)یرا ا" .  

  ��BدهیQ 0; و �[^ در ح�ل ا�vR %: �7رد ���رم
دهیدر �ل ا ،س� و r ��] �@Uا�� (�ز��ار $ .١٤٦٤ �*(�)GK و  @"��@*ـ "ی� ،"ی(�

 ؛"ی�دو و >�ر !�8 ( �ل �� دسG,ر $rّ  [ی *ّ�" �?,ا(" و س^م (�ز را �"ه" و در ا
ز ا��B G@ی�) 
دهیا ط�دو ر�5GK ورد/ (yـ�  و �� �@<rدر ر5ـ,ع /ن $ـ ��ـ" از  یـ

ز �ط8 اس
 "یx /�در �ل (*U �GK ی  ر5,ع�) .  

I4]� �7رد :% vR�^]� ر و��� Q دهیدر ح�ل ا��B  
دهی>�ر و U@� در �ـل ا [�� rا�� (�ز��ار $ .١٤٦٥ �*(�)GـK و  @"��@*ـ "یـ� ،"یـ(�

 ؛"یـ�ل �� دسG,ر $ـr سـ� و >�ـر !�ـ8 (� [ی^م (�ز را �"ه" و در ا *ّ�" �?,ا(" و س
ز ا�r Gیاس
  �?ّ�� �B@ی�) 
دهیا ط�ر�5GK، ی Gز ا�ط�ـدو ر�5ـ
 (�ـ  (*Kـ�G �ـ� �ـ

ط�ا�G ه�>@" ،/ورد AJGK� Gز ا��) 
ط�اس
 دو ر�5 ب (�?G)را ا �GK*)ی" .  

I/R �7رد :% vR�^]� ر و��� Q ;�B/� در ح�ل  
>�ـر و Uـ@�  [��ـ rسL"ه دوم $ـوارد $"ن �� ا�� (�ز��ار ��" از  .١٤٦٦ �*(�)

 را �� >�ر �<�ارد و (�ز را  �م 5@" و ��" از (�ز سL"ه س�, �� � /ورد  "ی� ،"ی(�@�
$ـ" ��ـ�5r  8 ط�ف �G�5 $ـ ���j در ه� �,رد [یا Bو �� ط,ر 5�ّ � 
>�ـر ر�5ـ

$r ��] ) x$ ر و�<��ر �� 
  . M,اه" /�"/ن >@ن �5  ،اس
نی$  �y)@< 
 [��ـیـ  در سـL"ه اول ی  ��" از ر5,ع ی  در ر5,ع [ $rیاذ�5 اس

ز �ط8 اس
 ،"ی/ �xسL"ه دوم U وارد $"ن �� 8F7 از ،دو سL"ه�) .  

I�7رد ه�� :% vR��R ر و��� Q ;�B/� در ح�ل  

>�ـر و $ـx  [��ـ rسL"ه دوم $ـ وارد $"ن �� ا�� (�ز��ار ��" از .١٤٦٧ �*(�)
 را �� >�ر �<�ارد و (�ز را  �م 5@" و ��" از (�ز سL"ه س�, �� � /ورد "ی� ،"ی(�@� .  
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نی$  �y)@< 
دهیدر �ل ا [ $rیاذ�5 اسGK  در در یـ  ،��" از ر5,عی  ،ر5,عی
ز �ط8 اس
 "ی/ �xسL"ه دوم Uوارد $"ن �� 8F7 از  ،دو سL"ه [��ی  ،سL"ه اول�) .  

I�/�7رد ه :% vR�]� Q�R دهیدر ح�ل ا ^ و��B  

دهیU@� و $x در �ل ا [�� rا�� (�ز��ار $ .١٤٦٨ �*(�)GK  @"��@*ـ "یـ� ،"ی(�
ر و Uـ@� (*Kـ�G !�ـ8 (��< r$ ر,Gز را �"ه" و �� دس "یـو  *ّ�" �?,ا(" و س^م (�

  . ��" از (�ز سL"ه س�, �� � /ورد �B@ی

I���ر و Q دو و vR� ;0 %: �7رد ��  

دو و سـ� و  [��ـ r$ـ ،سـL"ه دومد $"ن �ـ� وار ا�� (�ز��ار ��" از  .١٤٦٩ �*(�)
دهیا ط�ـ�@ را �� >�ر �<�ارد و ��" از (�ز دو ر�5ـ
 (�ـز ا�G "ی� ،"ی>�ر (�GـK  و

ز ا�TU، G از /ن�) 
 /ورد ط�دو ر�5� �� �GK*).  
نی$  �y)@< 
دهیدر �ل ا [ $rیاذ�5 اسGK، ه  ،��ـ" از ر5ـ,ع ،ر5ـ,ع"Lدر سـ

ز �ط8 اس
 ،"ی/ �xسL"ه دوم Uوارد $"ن �� 8F7 از  ،دو سL"ه [�� ،اول�) .  

I�7رد ده :% vR�^]� ر و��  ��Bدهیدر ح�ل ا Q 0; و �

دهیس� و >�ر و U@� در �ل ا [�� rا�� (�ز��ار $ .١٤٧٠ �*(�)GـK  "یـ� ،"یـ(�
*@��"@  rّ$ ر,Gز �� دس ؛"یـدو و س� و >�ر !�8 (� و  *ّ�" �?,ا(" و ��" از س^م (�

دهیا ط�(�ز ا�G دو ر�5
 �B@یGK "�� و، 
 /ورد ط�(�ز ا�G دو ر�5� �� �GK*) .  

  در ح�ل �/Q ;�B 0; و ���ر و �[^�vR %: �زدهIی�7رد 

سـ� و >�ـر و  [�� rسL"ه دوم $وارد $"ن �� ا�� (�ز��ار TU از  .١٤٧١ �*(�)
�) �@Uی"، ر و U@� !�ـ8 (� "ی��< r$ ر و rیـ �B@ـی "یـ�� دسG,ر $r س� و >�

ز�) 
دهیا ط�ا�G ر�5GK، ی Gز ا��) 
(*�GK �ـ� �ـ /ورد سـ}T سـL"ه  ط�دو ر�5
سـL"ه وارد $ـ"ن �ـ� �5 (�ز��ار TU از  �در ه� �,رد Bس�, �� � /ورد و �� ط,ر 5�ّ 



 ٤٢٥/   شكيات نماز 

در وسـ�
 و7ـ
   ,ا(" �B ،از /ن د �ی>�ر ر�5
 و �G�5 از /ن و ز  [�r � "@5دوم $
Zر �<�ارد و و را �� >�@���D $ ه� دوr  "م دهL)یرا ا@�B �� jل /(��  ه�Gا� 
��

"$��ـ
 ا��Gـل /(�ـ� و هـj �ـ� �?,ا("  ط�(�ز ا�G ،از >�ر ر�5
 M �G�5,ا("ه �
��x �< راز "$ /ورده �� �� 
 /ورد سL"ه س�, ،��" از /ن ،ر�5� �� .  

نی$  �y)@< 
  یـ در سـL"ه اول ی  ��" از ر5,ع ی  در �ل ر5,ع [ $rیاذ�5 اس
ز �ط8 اس
 ،"ی/ 8F7�x از دا8M $"ن در سL"ه دوم U ،دو سL"ه [���) .  

(�)*� ١٤٧٢. r$ در  �ـ
 ا Jd�JB �هدهی�5 (�ز��ار �,Zّـ' اسـ
 از �GـK 
ر و U@� ا ،@"��@*�< r$ 8دهی��GK، Gط�ا�  �5 
م�ـ7 ��ـ�ا (�ز��ار�AJGK /ن اس 

�B م ده" �L)ه س�, ا"Lس .  

  m�kحه��  �� vRیاح��م د

ن U ���ا Jd�a �ه  از $� �Bیا��  .١٤٧٣ �*(�)K)ا�x /ز  ،"ی(�y و7
 (�ـ@<
$" G) �5,ا(ـ" (�ـز را از سـ� �� P@ د�ـ�، F)ز را �*ـ�@" "یـ�ـ� ���ـ� mزم اسـ
  ؛(�ـ

$" Bو� ؛"ی$" !�8 (� ذ�5�5  �دسG,ر� �G$دا 
ز وس��) 
(�ـز   ,ا(ـ"  �B ؛ا�� و7
ی �د�را �*�@" و از س� �< K�*) ز را�)�G 2� دسG,ر /ن $ و �3�r ر (�G	یر" .  

(�)*� ١٤٧٤. K5B � ز�) �GK*) �5B ")ا,M، �$ ا��B  rیـ/ن  ��ـ�ا "ی�5 "@5 �
Gز ا��) 
دهیا ط�ر�5GK، یر�5ـ
 (*Kـ�G �ـ� �ـ  rیـ "ی� ،دو ر�5
 (*�GK �?,ا(" 
ز ا�G ���ا "ی5@" �5 � B/ورد و ا�� $��) 
دهیا ط�/ن دو ر�5GـK "ا(ـ,?�، دو  "یـ�
� �GK*) 
 /وردر�5� � .  

(�)*� ١٤٧٥. K5B Z�5 و��D اش 
ا�� �,M i7,ا("ن (�ـز  ،M,ا("ن (�ز (*�GK اس
Gط�ا� دهی�5 (�ز را ا ����D K5B وZ "ی� ،GK"ی�G,ا(" �GK �B ")ا,M، "@5 8�! .  

(�)*� ١٤٧٦. K5B دهی�5 اGK � ز�)B ")ا,M، Gز ا�از  ط�ـا�ـ� �,7ـM i,ا(ـ"ن (�ـ
دنیاGK ان, �5 (�ز را  K5 8��B "ی� ،$,د (� �GK*)B "ا(ـ,M �� 5ـ� ��ـj /ن در �Kـ�
)١٤٧٤ ("$ �GD�، Gز ا�  . را �� � /ورد ط�(�

در (�ـز  ،/(� وا�A اس
 ���ا ط��5 (�ز ا�G یBه  از $� �Bیا��  .١٤٧٧ �*(�)
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U�x /ز را  ،"ی�) 8dم 5@" و �?,اه" ان (�ز را  �K)ا �y)ط�ـا�G ،دو�ره �?,ا(ـ">@ 
Gز ا��) �5 
(�ـز را از سـ�  ط�و �"ون M,ا("ن (�ز ا�G ,ا("را �? ط��AJGK /ن اس

م 5ر �xو ا�� U �د�(<L)از ا�ط8 � �5 (�ز را �B "@5 Gز ا�ط�و �"ون M,ا("ن (�، 
ز را دو�ره �?,ا("�)، Gا� ��@� jه xز دو�ط�(� Aـ ،وا��ط8 اس
 و�B  ا�ـ� ��ـ" از

م 5رL)ا�ط8 � �5 (�ز را �B "@5،  "ّـL� ا(ـ"ن,M ل,v*ز $ـ,د�(�ـز دّو�ـx  ،د (�ـ
Jd�a 
$"  @Pا��GF ا�� و7
 ( .اس�، Gز ا�ر 5@"  ـ �mزم اس
 �� دسG,ر (�G	ط ر

   .)�د�(�زش در و7
 �7ار �<
(�)*� ١٤٧٨. G7وB ی�B �$ از  ن U ���ا5@@"ه �ط8  �هK)ا�x /و �"ا(ـ" 5ـ�  "یـ

"�� 
�ی [��یاو  ��@8�G $,د ��ا �ا�� �� � U ن �5r $ـ B در d,ر  ،$,د �B "ا���
�ی� ،او در دو ر�5
 اول (�ز �$"5@@"ه �ط8  )�
K ـ$ 
�ـ� (�ـز را ادا�ـ�  ،�rـ

ً̂ ا�� در �ل ر5,ع $ ؛ده" ��r  �5 "@5یr  
ی M,ا("هر�5 ���G*  و �"ا(" �5 ا�ـ�
ی [��ی ،ط�ف rیس� از ر5,ع ��دارد ��  U ن�ی� ،�B "@5 "ا��� )�
K ا �ـل سـ�  [ی�

یـ [��ـی(�ز را ادا�� ده"  ـ   ,ا("  5�B@@"ه �ط8  �ه  $� ��اّ� در �� از ر5,ع ��دارد و 
ن ��ا��� U د "ا�او,$ .  
ً̂ اول  "یـ/ U�xـ xی�ـ�ا �<ـ�ید  rّ ��ود و $ـ [�او از � rّ ا�� $ .١٤٧٩ �*(�) �ـ�

$r  ا("ه,M 
ی5@" �5 دو ر�5 
یـ5@" �5 سـ� ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه  ��r" $ ،س� ر�5 

ر ر�5�<،   . "ی!�8 (� دوم rّ �� دسG,ر $ "ی�
دنیا�� ��" از ا .١٤٨٠ �*(�)GK ی5@" �5 دو سL"ه را �ـ�  rدر �ل ��@" $"ن $ 
ی� /ورده   i7,� ن�5 ا�� ��" از س� ��ا$G[ �ـ� ��ـ� در  یBه  از $� �Bی(� و در ه�

ق �D ّه دوم ا"Lس�"GD Jd�a �B "$ً̂ $ ،"ی/ �xاو U ���ا ،� ��r  
5@" �5 دو ر�5ـ
یM,ا("ه  
(�ـزش  ،!�ـ8 5@ـ") دو و سـ�( rدسG,ر /ن $ـ �� B �5ر در d,  ،س� ر�5

Jd�a 
(B �7,� �yو� ؛اس@<B � "�ّ*  �5B ")ا,M ه"Lدر  �"اد س r$ �� وه^!  ه
ق ه  از /ن $� �BیD ّا ��"GD، $ ا��r � و ا��  [�او 
ز ش �ط8 اس�) "$دو و س� �
یدو و >�ر  [�� Jـd زش�) "$ �rـ� دسـG,ر $ـ "یـاسـ
 و � �aدو و س� و >�ر �

"@5 8�! .  



 ٤٢٧/   شكيات نماز 

ی ،از /(�� �*v,ل M,ا("ن  *ّ�" $,د 8F7ا��  .١٤٨١ �*(�) U�x  "@ـ�از $ـ�وع در �
یدو سL"ه را �� � /ورده  ی rیr  �5 "@5$ ،�5  *ّ�" ("ارد یBه  در ر�5
 ،$"ن  �)

 i7,� ن �5�a ��" از س� ��ا$G[ �� ��� در سL"ه دوم dـJ یBه از $� �Bیو در ه�

  . اس
 ط�8 و� (�ز ،"ی/ x U�xی��ا ،اس

دهی�5 ا Bا�� �,�7 .١٤٨٢ �*(�)GK � 8 از ر5,عF7�] رس� و >�ـر  [�� ی ،س� و >�
�@U و، $r  دشی5@" و ��ورده�ـرا �ـ� �ـ ( �xدو سL"ه از ر�5ـ
 Uـ ی rی�5  "ی، 


زش �ط8 اس�) .  
 B/�"ه و�ـ �xاو U ���ا B$� ،ا�� ��" از (�ز ���D" �5 در �ل (�ز .١٤٨٣ �*(�)

یـ5@@ـ"ه �طـ8  �ه  ("ا(" از $� Jـd�a ـ,ده�، و ا�ـ� �"ا(ـ" از  �?,ا(ـ"(�ـز را  "یـ�
�$  اسـ
 (�ـز را دو�ـره  �ی�ـ ،/ن �ـ,ده dـ,رت("ا(ـ" 5ـ"ام  �B,ده و� Jd�a �ه

و در  "یـ/�"ه !�ـ8 (� "یJd�a "U �ه  $���B r دسG,ر  �  ,ا("  �B ه�>@" ؛�?,ا("
ز ( دو�ره M,ا("ن��  �ز�( ،d,رت [یا�)�
K. ) 
5ر" ی� ،اس
  @Pا��GF ا�� و7� 

�G�5 
م ده"�� �B ��5 و7L)د را ا�(.   

  اح��م 	��ن در ���ز
(�)*� ١٤٨٤. ن در (�زه�� j���  �� 
FK) Aوا�
زه�  ر�5�)  jـ8 ��ـ��

ً̂ در (�ز aFd  [ی�@��ا ،اس
 [��ی ر�5
 M,ا("ه  rی!*ء ("ا(" �5  ی��vب  یا�� ��
ی "$� �G$ن دا5ـ� دو ر�5ـ
  �ـ�ارد �B@ـ �ـ ،5ـ� دو ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه دو ر�5
 و ��

Jd زشراس
 و ا�� در (�ز >� M�a,ا("ه اس
 و (� G�5رB  ر��ـن دارد 5ـ� >�ـ
  . ("ارد ط�(�ز ا�G ،ر�5
 M,ا("ه

 *ـ��Gطـ�ف � rیـاول ��ـ(x �ـ�  ،ر�5
 ها�� (�ز��ار در $�ره  .١٤٨٥ �*(�)
"$و ،�K� او �u) " دو ط�ف در���د ,$، و ا�� اول دو  "ی!�8 (� r$ �� دسG,ر "ی�

وK� او �u) ط�ف در� 	و �� ط� "$�B Z�5 و��D ـ�ارد>� ��ـ" ��ـ(x �ـ�  ،اوس
 �@ـ
  . و (�ز را  �م 5@" �د�ه�ن ط�ف را �< "ی� ،��ود <�یط�ف د 

(�)*� ١٤٨٦. K5B �) �5B ")دا  �� x) *ـ��Gط�ف در  �"اد ر�5ت (�ـز � rی��
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و ی ،اسK� او �u) ه� دو ط�ف در�  
�ـ
 ا ���و ��  �Fاس Lـدی��ّدد �$ـ" 5ـ� �
ن ی$r اس
  ،او �$"ه ��ا��،   . !���r "@5 8 دسG,ر $ "ی�

دا$ـ�G  �"یـ(�ـز �ـل  �د  [�ا�� (�ز��ار ��" از (�ز �"ا(" �5 در �ـ .١٤٨٧ �*(�)
ً̂ دو ر�5
 M,ا("ه  �� �5 
("ا(ـ" 5ـ�  Bسـ� ر�5ـ
 و �@ـ را �ـ� سـ� ��ا$ـ�G و�ـ یاس
 ,� 
 Kـ
�mزم ( ،�ـ,ده �ه� دو ط�ف در (�u او �Kـو ی ،ده��(M �� x,ا("ن س� ر�5

Gز ا�  . را �?,ا(" ط�(�
ن در  .١٤٨٨ �*(�)����j  [یدر ا و را دارد j��r $) ا	�ل (�ز( (�ز �5ره

7�	B ��]  ّFJGK� زز وا�A و (��)B )�
K،  مTU ا�� ��ن دارد 5ـ� دو سـL"ه ا(Lـ
ا(Lـم  <ـ�یسـL"ه د  rی "ی� �5 در �8ّJ اس
 و وارد !�8 ��" (*"ه Bداده در d,ر 

  �  [�ده" و ا�� وارد !�8 ��" �5 ��)/�A !�$B ه"$ 
�*ـv,ل  @�ـ�ی��8 ا ،�$" اس
 
سG[ ��ا یM,ا("ن  *ّ�" اسM�� ل5ـ� دو  �ـ�ارد  Bر�5ـ
 ��ـ" اسـ
 �@ـ �ـ �در �


5ـ� در �Jـ8ّ اسـ
 و  Bدر dـ,ر  ،ا�� ��ن دارد ر5,ع 5ـ�ده ��و ( سL"ه �5ده اس
م ده" و ا�� وارد !�8 ��ـ" 5ـ� �ـ "ی" (*"ه �وارد !�8 ��L)ر5,ع را ا�]  �   �Aـ/(�ـ

!�$B "$�َ�ْ[ َ�ِ�َ"ه« �*v,ل �GD[ ذ�5 @��ی��8 ا ،اس
 $"ه �ِ �ُ���ـ�  یـاس
  »َسiَ�ِ ا

 (� ،سL"ه ر	�G اس@G!ا x)�� ��B  "@5 � �5 ر5,ع 5ـ�ده اسـ
 و ا�ـ�  ��ارد  Bو �@

ن دارد ��" را (?,ا("ه��، < �ـ� ��ـن (@�@G!ا "$و  "یـ@(�y در س,ره دا8M $"ه �
Jd زش�)�a ��ـ" را  "یـاس
 و ا�� در �8ّJ اس
 و �*v,ل M,ا("ن سـ,ره (*ـ"ه �

  . �?,ا("
(�)*� ١٤٨٩. K5B �) �5B ")دا  �� x)یـ ،اس
 *��Gط�ف در ا	�ل (�ز � rی�� 

وK� او �u) ه� دو ط�ف در� 
  . !���r "@5 8 دسG,ر $ "ی� ،اس
 �و (�زهـ ��ـ,�یوا�ـA  �سـ�, و ��ـن در (�زهـ و j��r $ـ .١٤٩٠ �*(�)

ً̂ ا�� در (�ز / <�یوا�A د  تی	�ق ("ارد �� $r  �5 "@5یr  ا(ـ"ه,M 
دو  یـر�5

زش �ط8 � ،اس
 Bاو در (�ز دو رr G�5>,ن $ ،ر�5�)B ا�� �ـ $,د  rیـ [�و اّ�

 Bو� "ی(� "یر�5
 و دو ر�5
  �د � �G$ن دا�ـ�  ،اسـ
 5ـ� دو ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه $"��
2 ��ن M,د (�ز را  �م �FطB   . "ی(�



 ٤٢٩/   شكيات نماز 

  �ط����ز اح�

  �ط��Dا�*ن ���ز اح� ����>

(�)*� ١٤٩١. K5B Gز ا�ط��5 (� 
 	ـ,راً  "یـ��" از س^م (�ـز � ،�� او وا�A اس
 
�ّ)Gز ا�ط�(� F�  ة�5@" و� Gز ا�و ��ـ" را �?,ا(ـ" و �ـ�  "یـرا �<,  ط�ـا��mام (�

ز ا�r GیTU ا��  ،ر5,ع ��ود و دو سL"ه �� � /ورد�) 
ط�ر�5  
�� او وا�ـA اسـ
ز ا�G " *ّ�" �?,ا( ،��" از دو سL"ه�) 
ط�ـو س^م ده" و ا�� دو ر�5  Aـ� او وا�ـ�


��ـ8 ر�5ـ
 اّول �ـ� �ـ /ورد و ��ـ" از  *ـّ�"  <�یر�5
 د  rی ،��" از دو سL"ه ،اس
  . س^م ده"
(�)*� ١٤٩٢. Gز ا�ز��ارو س,ره و 7@,ت ("ارد  ط�(��) @�Gا� ���F) Aط وا�ـ "یـ

 
� �@ـ�ـو ( /ن را �� ز�ـن /ورد(ّ�Gـ�� ا��Gا(ـ" و ا�,?� �GـKـ" را /ه�� Aط وا�ـط �ـ
�5 
  . "ی/ن را هj /ه��j«  ,>� �GK ا����[ ا����jK ا��ّ « �AJGK /ن اس

(�)*� ١٤٩٣. Gز ا�8 (�ز  ،ط�(�d8 �� اgGّ� 8 از وF7طـ8 5@@ـ"هم �L)ا  /ن �هـ
طـ8 از  �Bـی!�ـ"ًا  ط�ـ(�ـز و (�ـز ا�Gاdـ8  [�و >@(yـ� 	ـ�د �ـ $ـ,د MB,ا("ه ��

م دهـ" �ه 5@@"هL)ز را ا�)، Gا� ��ط�ـ�@ـ Gز ا�ط�ـوا�ـA (�ـx ـdJ�a )�
 و Kـ
B�) ")ا,  ء (�DG5ا("ن /ن ا,M ی��" .  

(�)*� ١٤٩٤. U ار�5ـ� M,ا(ـ"ه  ����D" (�ـز ط�از M,ا("ن (�ز ا��x Gا�� (�ز�

�mزم ( ،درس
 �,دهK Gز ا�mزم  ،���Dـ" ط�ـ(�ـز ا�G [�در � را �?,ا(" و ا�� ط�(�

)�
K   . "ی/ن را  �م (�
(�)*� ١٤٩٥. U ار�ط�از M,ا("ن (�ز ا��x Gا�� (�ز�، 
(�ـزش  �ه  ���D" �5 ر�5

5ر ،j5 �,ده �y)�5 (�ز را �ط8 � �>@B "@5 م ("ادهL)ا،  ،/(�y را از (�ز (?,ا("ه "ی�
  Bس^م � ���ا و �?,ا("�، Gا� ��5ـ� (�ـز را  �و ا�� 5ـر "ی"ه س�, �@�سm، Lزم ط��@
ط8 ��B "@5 م دادهL)�5ده ،ا ��F7 �� 
*U ً̂ ��، ز را دو�ره �� � /ورد "ی��) .  

(�)*� ١٤٩٦. Gز ا�ط�ا�� ��" از (� �K5 "��D�� Gز ا�ط�ـ(�زش �� ��ـ"ار (�ـ 
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ز��ار در $ ،�,ده�) �y)@< ً̂ ��r ��] ر$" و  ،س� و >�� �G$ر ��ا rیـ�@ را �� >�
Gز ا��) 
ز را س� ر�5
 M,ا("ه ط�ر�5�) "��D� "�� و "$زش M، Jd,ا("ه ��)�a 


  . اس
(�)*� ١٤٩٧. Gز ا�(�ـز G�5ـ� از (�ـز  ����Dـ" K5ـ� ط�ـا�� ��" از M,ا("ن (�ـ

Gط�ا�ز��ار در $ �) �y)@< ً̂ $ـ"  ،دو و >�ر [�� �r,ده ��� �G$ر ��ا را �� >�@�
Gز ا��) 
ز را س� ر�5
 M,ا("ه ،$"M,ا("ه � ط�و دو ر�5�) "��D� "��، ز را  "ی��)

  . دو�ره �?,ا("
(�)*� ١٤٩٨. Gز ا�ط�ا�� ��" از M,ا("ن (� �K5 "��D�� � زشاز (�ـز  *ـ��G(�ـ

Gط�ا�ز��ار در $ �) �y)@< ً̂ $ـ"  ،س� و >�ر [�� �r,ده ��� �G$ر ��ا را �� >�@�
ز ا�r Gیو �) 
ط�ر�5 "$(yـ�  ،(�ز را دو ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه��" �M،  "��D,ا("ه �@<

Gز ا�ز را �ط8 � �5 �5ر ،ط���" از (��)B "@5، م دادهL)ا ،ا "@)
 �� F7�ـ�  @��ی�*U
"$�5 (�ز را �ط8 � �(�ز را دو�ره �?,ا(" و ا�� 5ر "ی� ،�5ده �B "@5 م ("ادهL)ا، 

Gط�ا�ء �� eـ�(�زش را دو�ره � ��d,رت ( [یmزم /ن اس
 �5 در ا DG5ا(" و ا,?��� 
8 �� (�ز (�@" rی�5دن gGّ� 
  . ر�5

5@" و ��" از M,ا("ن دو ر�5ـ
 (�ـز  rدو و س� و >�ر $ [�ا�� � .١٤٩٩ �*(�)
Gط�ا�دهیا GK، دشی ��دو ر�5ـ
 (�ـز  Kـ
�mزم ( ،�5 (�ز را دو ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه "ی
Gط�ا�  . �?,ا(" ��(*�GK را ( 

ط�ـر�5ـ
 (�ـز ا�r Gی5B  �5@" و �,r �7س� و >�ر $ [�ا�� � .١٥٠٠ �*(�) 
دهیاGK � راB ")ا,M دشی ���5 (�ز را س� ر�5
 M,ا("ه "ی، ط�ـ(�ـز ا�G "یـ�  را رهـ

 �y) (�ـز ا�58F7 G@" و >@
ِ

 rیـ ،/�ـ"ه �$ـ" دشیـ ط�ـاز دا8M $"ن در �ّ" ر5,ع
دیـس^م ز  �اس
 و ��ا Jd�aر�5
 �� ط,ر �8gGّ �?,ا(" و (�زش �، Gا� ��ط�ـ�@ـ 

 (�ـز ا�G "یسL"ه س�, �@� ،mزم
ِ

دشیـ ط�ـو اّ� ا�� TU از دا8M $"ن در �ّ" ر5,ع 
"$ط�(�ز را دو�ره �?,ا(" و �@�� ا�G "ی� ،/�"ه �  Aوا��)B  ")ـ�  ,اe ء �ـ�DG5ا��� 

7� 
("ه��5دن ر�5�   . "ی(�
5ـ� دو ر�5ـ
 (�ـز  5B@ـ" و �ـ,r �7دو و سـ� و >�ـر $ـ [�ا�� � .١٥٠١ �*(�)



 ٤٣١/   شكيات نماز 

Gط�ا�دهیا GK � راB ")ا,M، دشی ��/(yـ� در  ��ـ(u ،�5 (�ـز را سـ� ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه "ی
 �G$�� ���K��5ی$" در ا ذL@ )��ر �� 
  . اس

ط�(�ز ا�G [�ا�� در � .١٥٠٢ �*(�) �K5 "��D�� � زش�)��Gیـ *ـG�5ـ� از (�ـز  
Gط�ا��� ����j /ن (u ،�,ده �K� در �y)/ )١٥٠٠ (�5ذ � "$B  "$� .  

(�)*� ١٥٠٣. Gز ا�ط�(�  "@)�اا��� �dز ا�)B 
TU ا�� (�ز��ار در /ن �ـ�  ،اس
ط8 � ط�(�ز ا�G ،دو ر�5
 �?,ا(" ،ر�5
 rی ���B د,$ دو�ره اdـ8 (�ـز  "یو �

دیز  یرا در /ن B  j5را �?,ا(" و ا�� (�ز��ار !�"ًا ر5@ زش �طـ8 �ـ ،"ی(��)B ؛$ـ,د 
@yا�� سـ [�ه� j�� 
 Bر5@ـ �,اً اس�) jن "یـرا 5ـ/ Oـ8ّ  ـ"ارJ� ـ�رد و ا�ـ�  و>�

Gز ا�(�ـزش �طـm،  8زم ط�ـ�@ـ�� ا�G ،را سـ�,ًا اeـ	� 5@ـ" Bر5@ـ ط�(�ز��ار در (�
�B د,$ .  

R م��احv در ���ز اح� ��  �ط�و 0

ط�5@" (�ز ا�r Gا�� $ .١٥٠٤ �*(�)B  ورده/  ،(ـ� یرا �5 �� او وا�A �,ده �� �
�G$�� ز�) 
(�y و7@<، $ ��r دارد 
 (�@" و ا�� و7@G!د ا,M،  ر,d درB �5 �ـ�] 

$r  ز زهـj ��ـ8 رو  �وارد (*"ه اس
 و 5ر �<�یو در 5ر د  "ه�ط,ل (�* دیو (�
�5 (�ز را �ط8 � ��F7 دا("ن از��B "@5 م ("ادهL)ا، را �?,ا(ـ" و ا�ـ�  ط�(�ز ا�G "ی�

�5 (�ز را �ط8 � �5رB "@5  ورده/ (�ـز و  [��ـ یـوارد $ـ"ه  �<ـ�یدر 5ر د  ی�� �
$r دیو ز از را دو�ره �?,ا(" "ی� ،mزم ط��@�� ا�G ،"ه�ط,ل 5* �) .  

(�)*� ١٥٠٥. 
ط�(�ز ا�G �ه  ا�� در $�ره ر�5 $r "@5، � ط�ف �y)@<��Gـ* 
$r � 8طز را ��)B "@5،  را �� �G�5 �<�ارد و ا�� ط�ف � "ی�@���Gـ *ـ$r،  ز را(�ـ

ط8 (��B "@5،  را �� � "ی�@���G* 7,� ً̂ ز  ��B<�ارد ���) 
v*� �5,ل M,ا("ن دو ر�5
Gط�ا� 
یـدو ر�5ـ
 M,ا(ـ"ه  �r 5 "@5ا�� $ ،اس 
 *ـ��G>ـ,ن طـ�ف � ،سـ� ر�5ـ

$r، � 8طز را ��)B "@5،  �<�ارد �5 دو ر�5
 M,ا("ه و ا�� $ـ "ی�@�r  5@ـ" 5ـ�
یر�5
 M,ا("ه  rی 
ز را �ط��G* $r �) 8>,ن ط�ف � ،دو ر�5�)B  "@5، �@ـ  "یـ�

ط�ـv*� �5,ل M,ا("ن (�ـز ا�B Gه@<� [�ه�y@. �5 دو ر�5
 M,ا("ه اس
 �<�ارد 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٣٢

 ،اس
 Bرr G�5ی�) r$ ی "یا��r  ا("ه,M 
یر�5 
5ـ�  �ـ�ارد �B@ـ �ـ ،دو ر�5ـ
  . ر�5
 M,ا("ه اس
 rی

(�)*� ١٥٠٦. �7,�B Gز ا�ط�v*� �5,ل (� 
 r/ن $ �از 5ره �Bیا�� در  ،اس
"@5، �G$�>) 8ّ /نJ� �y)@<،  /ورد و ا�� �ّJ���G$�� x/ن را  "ی�� �،  ��r $ "ی�

"@�) @G!د ا,Mا�� $ ؛ ً̂ ��r  ا("ه,M "�� �5 "@5ی �)، �G	�) ر5,ع �� �y)@<، /ن  "ی�
ا��ـم $ـr در  [ی�@ـ��ا. M,د ا!G@ـ (�@ـ" r$��  "ی� ،�?,ا(" و ا�� �� ر5,ع ر	�G را
8 (�ز اساه�(@" ا��م $r در  ط�	�ل (�ز ا�Gاdل ا�	
 .  

(�)*� ١٥٠٧. Gز ا�ط�ا�� ��" از س^م (�، $r  �5 "@5ی�B  اء ااز�/ن  &ی$�ا ی�
یرا �� � /ورده  �)، $ ��r "@�) @G!د ا,M .  

ط�(�ز ا�G در  ا�� .١٥٠٨ �*(�) <�� ،$ـ,د دیـز  یـسـ�,ًا 5ـK،  jـ
�( ر5ـ[ �5 �
  . سL"ه س�, ("ارد

(�)*� ١٥٠٩. Gز ا� �سL"ه را 	�ا�ـ,ش 5@ـ" و در �ـ rی ی *ّ�"  ،ط�ا�� در (�
$"M,د  "F) ]��� x5ار، Gط�ا�سـL"ه را  ،وا�A /ن اسـ
 5ـ� ��ـ" از سـ^م (�ـز 

ء (�h7ی" � Bوh7� ) زمm "�* �
K زم ( وm�
K ا���ه  "Lا�,ش $"ه سـ�	 "�ّ* 
م ده" L)ه�>@"س�, ا Gا� � 2�م /ن �3L)ط�ا 
  . �AJGK اس

(�)*� ١٥١٠. Gز ا�ز اول (�ـ "یـ� ،و سL"ه س�, �� (�ز��ار وا�A $ـ,د ط�ا�� (�
Gط�ا� @yورده $,د و ه�/ � ���] 
ط��@�� ا�G ،اس Aوا�، Gز ا�ط�ا�� (� h7 و� 

  . 	�د وا�A $,د سL"ه ��



�
  �;/ه �

ی ��@�� 	G,  "یاز �,ارد � Bدر ��h ،$,د Bا�� (�ز��ار در (�ز د>ر س�, و 	�ا�,$ 
Gط�ا�م �" $,د �5B ��"ًا ��GD � �وا�A �� دسG,ر L)ه س�, ا"Lه"س .  

��  �7ارد 40*ه 0
ز��ار در دو �,رد ��" از س^م (�ز .١٥١١ �*(�)�)،  : سL"ه س�, �� � /ورد "ی�

ی>�ر و r$�]  �@U �. ٢ . *ّ�" 	�ا�,ش $"ه. ١ 
  ./(�y در ��j /ن اس
@yز [�ه�ز��ار در س� �,رد ��" از س^م (��)، Gا� ��ط��@ � Aه س�,  "یوا�"Lس
م ده" د$,  �5B ��"ًا ��GD � ��� دسG,رL)ا :  

٣ .� Bس^م �. ٢ .� 5B^م �. ١ .�یـا	�ـل  �$"ن س�,  دیز  ی�� !B  j5�j ا�� 
ز �ا��ا�).  

��  ) �ط وا��VL اح�ی �%[�%� ��K( �7ارد qزم 40*ه 0

�* �Kا�7ش R*ه. ١ّ/'  

ادا�ـ� دا$ـB  �G[ 	�ا�,$ـیـو اا�� (�ز��ار  *ّ�" (�ز را 	�ا�,ش 5@ـ"  .١٥١٢ �*(�)
 "$�  ,ا(ـ" ���ـ�دد و  Bاز (�ز $,د �5 � $�وع �� /ن $ـ�!ً (�ـ B?*/ن v*� �5,ل � 
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ً̂  ؛�ـ� �ـ /ورد سL"ه س�, ،$,د �B ذ�5�5 ��"ًا  ��BG�ّD�5  "ی� ، *�" را �� � /ورد �ـ�
M,ا(ـ"ن  *ـّ�" را 	�ا�ـ,ش 5@ـ" و در ر5ـ,ع  ،ا�� (�ز��ار در (�ز ��Z در ر�5ـ
 دوم

دشی��" از /ن  یر�5
 س,م  ��وا�A اسـ
  ، ,ا(" ����دد و  *�" �?,ا(" �B>,ن ( ،"ی
 . ��" از س^م (�ز سL"ه س�, �� � /ورد

  �y)@< از (�ز (*"ه �5 � $�وع /ن $�!ً (G,ا(" ���ـ�دد و  *ـ�" را  G�K7Bوارد اّ�
ت�(�ز��ار در �ل M,ا("ن  FK @��ی��8 ا ،�?,ا("J  د 5ـ�,$ ��ّ,G� س,م 
ار��� ر�5


ر�5
 س,م ��@"  �س}T ��ا ،و  *ّ�" �?,ا(" @"��@* "ی�ل � [یدر ا ، *ّ�" (?,ا("ه اس
ت� FKدو�ره $"ه و J Gز را ادا�� ده" و ا� ��AJGK اس
 �ـ�ا ط�ار��� �?,ا(" و (�

م�7 �B م ده" �L)ه س�, ا"Lدو س .  

��ر و �[^ . ٢� Q�% vRن ا�0 ی�, I�در ح ;|�,  

(�)*� ١٥١٣. G�5ر ر ،سـL"ه دوموارد $ـ"ن �ـ� ز ��ـ" ا Bا�� (�ز��ار در (�ز >�
$r  ا("ه,M 
ی5@" �5 >�ر ر�5 @U� 
ی ،ر�5 $r  ا("ه,M 
ی5@" �5 >�ر ر�5 


�<�ارد �5 >�ر ر�5
 M,ا("ه و (�ز را  �م 5@" و ��ـ" از سـ^م   �@ "ی� ،$x ر�5
م ده" ،(�زL)ه س�, ا"Lس 
  . وا�A اس

  O<� �Lم %. ٣

5ـ� ذ5ـ�  "یـ�<,  ��Bف ��(ـ" و سـ?@ س�,اً  ،(�ز [�ا�� (�ز��ار در � .١٥١٤ �*(�)
هً  ،�KJ,ب (*,دFG$ا ً̂ ل /ن �5 (�ز  �ـم $ـ"ه �ـ K5ـ� �� Mی��B  "ـ)� یـ�ـ�ف �

ط��@�� ا�G ،��" از س^م (�ز ،"ی�<, ا�  �5�� Aوا�ـ،  ذ5ـ�5ـ� ��ـ"ًا  G�ّD�5ـ�Bـ�  "یـ�
�B ه س�, ،$,د"Lم ده" سL)' در . ا�ل ا�� ��ّز ��v  ��[�� !@,ان ���) هًFG$یـب ا 

M ل���ً̂ �<,  @��یا  ی« :"ی(�زش  �م $"ه ��ف ��(" و �� K��]«، ط�ـ�@ـ�� ا�G "ی� 
Aز ،وا�  . سL"ه س�, �� � /ورد ،��" از س^ِم (�

یذ�5 �?,اه" ا�� (�ز��ار  .١٥١٥ �*(�)  سـ�,ًا /ن را Q�ـ&  Bو�ـ �?,ا(ـ"�7/ن  ید!
ی�5 از !@,ان ذB  �5در d,ر  ،�?,ا("  رج (*"ه �$" ،�7/ن ید!M،  Aه س�, وا�"Lس



 ٤٣٥/   سجده سهو 

)�
K Gا� ��ط�و ��(� �@ Aوا�، م ده" و ا�� > "ی�L)ه س�, ا"Lس��را 5ـ� سـ�,ًا  �
7 ازQ�M &,ا("ه � jن ه/ O8ّ  "ارJ� ز �,ده وت (�Fوا�B 
/ن را دو�ره ��  "ی� ،اس

Jd ط,ر�a ")ن و �?,اK� 2Fس j�� ) �5!,ـ)B ـ8 /ن 5ـ�� 
�vـ�ش در 5ـ^م اسـ �
��ـ() "ی��� ز�(x � �<�ی ��ف د یر 5��� �اB GMا� � ،"ی�<, ا�  � 5��ی�?,اه" ��ف  

Gا� ��ط��@ Aوا�، 
  . ��j س�, اس
 rیـاز  ��Bف ��(ـ" و ه�ـ� /ن ($ـ Bا�� (�ز��ار در (�ز س�,ًا �ّ" .١٥١٦ �*(�)

"$ه و س�, �FG$ی ،اr 5 �� ,ه س�"Lم سL)ر ا� ّ�D�GB "اهـ" /�ـ,M �5،  ـ" از سـ^م��
	ز 5�)B 
  . اس

سـL"ه سـ�, وا�ـA  ،$ـ,د �Bـ "ا�ـ�5 از سـ�	� 5ـ�دن U یdB"ا ���ا .١٥١٧ �*(�)
)�
K، ��� ��@"  Bوط�ـ�@ـ�� ا�G ،"یـ�<,  »/ه« یـ��*"  »/ه« یا�� س�,ًا ( Aوا�ـ،  "یـ�

  . "یسL"ه س�, (�

  O0� �Lم % .٤

(�)*� ١٥١٨.  یBا�� (�ز��ار در �F) �5ز را �"هـ" "یً̂ در ر�5ـ
  ،سـ^م (�ـ �ـ�
 ،اولFG$و س�,ًا س^م �"ه"ا ط��@�� ا�G ،��" از (�ز ،هً  � Aا "یوا����س^م �ـ B  ،�ـ

م ده"L)ه س�, ا"Lس .  
(�)*� ١٥١٩. یBا�� (�ز��ار در �F) �5ز را �<,  "یـ :"یـسـ�,ًا �<,  ،"یـسـ^م (�ـ

ِد ا��ّ  Bٰ َ!�َو  @�ْ ا�K̈^ُم َ!�َ «F!ِ �ِ gّ��Jاِ� َرْ�َ�ُ� ا��ّ  َو « ه�>@" »jْ�ُ �ْ ا�K̈^ُم َ!�َ « :"ی�<,  ی ،»[�
5�َ�َُ �ُ َو « "$� �GD>) را، Gا� ��مسL"ه س�,  "ی� ،mزم ط��@L)ا @yا�ـ� دو  [�ده" و ه�

ی��ف  ���G*  ,>� یاز س^م را س�,ًا"، Gا� ��ط��@ Aوا�، م دهـ" "ی�L)ه س�, ا"L؛س 
�هً �<,  BوFG$َ « "یا�� ا�ُم َ!^K̈�َ�ی� اَ  َ� �ْ ا  ِF@̈�5�َ�َُ �ُ ِ� َو َ�ُ� ا��ّ َرْ� َو  �B ا«، Gط�ا��AJGK /ن  

  . اس
 �5 سL"ه س�, �� � /ورد
(�)*� ١٥٢٠.  یBا�� (�ز��ار در �F) �5هـ� سـ� سـ^م را  ،سـ^م دهـ" "یـ هًFGا$ـ

م  ،"ی�<, L)یاr 5 �� ,ه س�"Lر س��D ّ�GB  �5 ًاه" /�" ��"ا,M، 	5B 
  . اس
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٥ .���Lا I$ع�  I< ;%دیز  �ی� ��  ���ز �اPLا �یا�XKل  �R*ن 0

�ا�� (�ز��ار  .١٥٢١ �*(�)ی�"ا(" �5 در (�ز  ��B ط,ر ا�� <���  j5 هًFG$را ا
هً ز  ی�5ده FG$دیا "$� 
Jّd �� م,�J� jز ه��دد �ل �5 ا��  [یدر ا ،�5ده و (�

 �5ی �دی[ ز ��B 
ط��@�� ا�G ،اس � Aم دهـ" �ـ� !@ـ,ان  "یوا�سL"ه سـ�, ا(Lـ
ل�� : 

'���� طا�� (�ز��ار . ادر ر�5ـ
 اول سـ�,ًا  *ـّ�"  یـ�"ا(ـ" در (�ـز �Zـ�  B,ر ا��
 
یM,ا("ه اس FK  س,م س�,ًا 
ت�در ر�5J ه ر��� را (?,ا(ـ"ا، Gط�ـا�وا�ـA /ن  

م ده"L)ه س�, ا"L�5 س 
  ١.اس
�ا�� (�ز��ار . بسـL"ه  rیدر ر�5
 اول س�,ًا  ی�"ا(" در (�ز ��B  aFd ط,ر ا��

 
م داده اسL)یاdـ,رت  [یدر ا ،س�,ًا س� سL"ه �� � /ورده اس
 ،م�5
 دّو در ر  
�ز��ار !�j ا���)B  �5 یدارد  �5 j5 ه"Lزش س�,ًا س�� (�ـزش سـ�,ًا  یده از (�

 
	� �5ده اسeه ا"Lل  [یدر ا وس�Gط�ا�م  L)ه س�, ا"L�5 س 
وا�A /ن اس
  ٢.ده"

��  ) �ط �B7ح�Vاح�( �7ارد �B7حV 40*ه 0


�سL"ه س�, وا�A ( �یز در �,ارد  .١٥٢٢ �*(�)K؛ �ط�ـا�B Gو  
�KـAJG اسـ
م ده"L)�5 /ن را ا : 

   Q�B/�� �L % �ی ��Bدنیا. ١

(@" - GK"ی� "ی�5 � یBا�� (�ز��ار در �� G7وB   FKی" ��" و س,ره ی�5 ��J ت
هً �@* - �?,ا("FG$ی @"�ا - ��i7,� 8  *ّ�" - @"��@* "ی�5 � Bدر �,�7 � هًFGیا$ـ"GـK، 

Gط�ا�  . �AJGK /ن اس
 �5 سL"ه س�, �� � /ورد 

                                                           
 . سجده سھو واجب نبود، فاق افتاده بودبه طور مشخص اتّ ، ن دو مورديھرچند اگر ھر کدام از ا. ١
  . فاق افتاده بود سجده سھو واجب نبودن دو مورد به طور مشخص اتّ يھرچند اگر ھر کدام از ا. ٢



 ٤٣٧/   سجده سهو 

  40*ه �Kا�7ش R*ه . ٢

وارد  B ـ وG7ـ ،�$ـ" ادا�� دا$B �G[ 	�ا�,$یسL"ه را 	�ا�,ش 5@" و ا (�ز��ارا��  
�*?B ز $,دً  از (�!�$ �5 B�) ورد/ �� !@,ان ��ل ا�ـ�  ، ,ا(" ����دد و سL"ه را �� �

�g! زدشی��" از /ن  یدر ر5,ع  (�ز��ار در (� ��سـL"ه را از ر�5ـ
  rیـ5ـ�  "یـ
U�x ا�,ش �5ده�	، ط �KـAJG �ـا�G و "یـسـL"ه را h7ـء (� ،��" از س^م (�ـز "ی�

 /ورد�اس
 سL"ه س�, (� �� � .  

0�� ��دیه� ز . ٣�   

Gط�ا�ز��ار ��ا �) 
دیـ�5 در (�ز س�,ًا ز  ���ه� > ��AJGK اس 
 ،5ـ�ده اسـ
م ده"L)ه س�, ا"Lه  ؛س"Lز س در یـ ،اeـ	� 5@ـ" �  *ـ�"یـ��8 /ن �5 س�,ًا در (�

G�5رB ن �5 ذ�5ی 7@,ت �?,ا(" ،�5 7@,ت ("ارد/ � Q د �<, �را در,M 8J� ی�" .  

   ��4د �(� 0��یه� ا. ٤

Gط�ا�ز��ار ��ا �) 
�5 در (�ز س�,ًا 5ـj 5ـ�ده و �Jـ8ّ  ���ه� > ��AJGK اس

 ، "ارO /ن ��$�G اسL)ه س�, ا"Lیـ��8 /ن 5ـ� سـ�,ًا ��ـ"  ؛م ده"سFـK  ت �J

 ��" از /ن ���D" �5 /ن را (?,ا("ه اس
یار��� را (?,ا(" و در ر5,ع  .  
هـ� دو سـL"ه را در ر�5ـ
 اول (�ـزش  یـسL"ه  rیا�� (�ز��ار  .١٥٢٣ �*(�)

 ّ���د�� ��GD و ��M	�ا�,ش 5@" و Jَ�ِْ,ِل ا F�  ر5,ع را  ��و ��" و س,ره و 7@,ت �?,ا(" و
 ر�5ِ
 ��"  �xو U "ی�<, 

ِ
دشیاز ر	G[ �� ر5,ع ������دد و سL"ه 	�ا�,ش $"ه  "ی� ،"ی

ط��@�� ا�G ،را �� � /ورد و (�ز را ادا�� ده" و ��" از (�ز AJGK�،  ه"Lر سـ$ـx �ـ
م ده"L)از  ،س�, ا "@GKرت هF! �5یr ر ��ا��  ّ��دنیا ��ر ��ا rی ،�ذJَ�ِ �5ْ,ِل اGK 

�B ر ��ا rی و  7@,ت ��ر ��ا rی ،س,ره ��ر ��ا rی ،��" ��ر ��ا rی ،��� F� �� 
 . ر5,ع

دش �یـ5,ع ر�5ـ
 ��ـ" وم  *�" را 	�ا�,ش 5@" و 8F7 از ر و ا�� در ر�5
 د� ،"یـ
دن �یه� 5"ام از ا � /ورد و ��ا�" ����دد و /ن را �� ی�GK�< و 5ـ�  �<ـ�ید  ��هـ�Lـ
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م داده �دیز L)ا، Gا�� 
  . سL"ه س�, �� � /وردط �AJGK اس

<�� ّ�� ��  ا��4م 40*ه 0
(�)*� ١٥٢٤. 5�D� 
اس
 �5 	�د ��" از س^م (�ز 	ـ,رًا �ـ� g7ـ"  [یسL"ه س�, ا


��7  
�ّ)U ه س�, 5@" و"Lس�)*B Gا� ��5ـ� سـL"ه �ـ� /ن  ���Bـ� $ـ ،mزم ط�ـرا �@
Jd�a Gا� ��ط�اس
 �<�ارد و �@ AJGK�، 5ـ� در  ��,اie سL"ه را �� دسـG,ر �یس

"Lز س
�ذ�5 در /ن وا�GD� ) A[�<�ارد و  [��� ز� ،$" ذ�5ه (�K ه�>@"؛ Gط�ـا� 
��ّ ِ� َو jِKْ�ِ ا��ّ « ،"یو ���G اس
 �<,  "ی�AJGK اس
 �5 در /ن ذ�5 �<,  َ� ْ�ـا�K̈ـ^ُم َ!�َ  ،  �ِ ِ�

َ�ی� اَ  F@̈�L"ه رود و در س� از سـL"ه ��دا$ـ�G و دو�ـره �ـ� سـ ،��" »5�َ�َُ �ُ َو    �ِ َرْ�َ�ُ� ا��ّ َو  �B ا
و  *ّ�" �?,ا(" و ��ـ"  @"�و �@* "ی�<,  ،را  "$ �GD� �5����G اس
 ذj، �5م هسL"ه دّو 

اس
 �ـ� سـ^م /Mـ�  �ی>@" � ه� ؛"یه� س� س^م را �<,   ,ا("  Bاز  *ّ�" س^م ده" و �
�) DG5َ « :"یو �<,  "یا�ُم َ!^K̈�5�َ�َُ �ُ ِ� َو �ّ َو َرْ�َ�ُ� ا�« اس
 [ی�ل ���G ا [یو در ا »jْ�ُ �ْ ا« 

eا jرا ه�	5@"  .  
 ؛"یــ�<,  ��ــ �F ،	ــ�د F7ــ8 از ســL"ه اول در سـL"ه ســ�, Kـ
�mزم ( .١٥٢٥ �*(�)

2 � ا�G ه�>@"�ط��3 

�mزم ( [�ه�AJGK� .@y اسK  ,eو ی�  ��F7 �� 8 و روKQ
 ") B*ـ(�U �س� و �"(x را �},$(" و �"ن و �ـ �زن �,  ی�$" و !,رت M,د را �},$

 ،	�دUO ) و "$���س�5 در  ��,ارد F�در �Fـس او $ـ�ط  ،�$ـ" B(�ـز��ار $ـ�ط �ـ 
)�
K .@yه��] � ]GK*) 
 Bو س���دا$ـG[ از ��ـ� 5ـ	 Kـ
�دو سـL"ه mزم ( [�راس


2 � ا�G [یا 
یر! ه�>@" ؛اس�ط��,ارد �3 AJGK� 
  . اس

  �� 40*ه 0��یاح��م د
 �ـA $ـ"ه دارد 5ـ� �,�Fـت سـL"ه سـ�, را ��  rا�� (�ز��ار $ .١٥٢٦ �*(�)

 
mزم   ،(ـ� ی سL"ه س�, �� او وا�A $"ه اس
 B "@5 �5سr$ AF � [ی(� و �" یاس
)�
K ورد/   . /ن را �� �

م  B $rو� ،سL"ه س�, �� او وا�A $"ه دا("  Bا�� � .١٥٢٧ �*(�)L)دارد /ن را ا



 ٤٣٩/   سجده سهو 

 �ا� �ـ) ��ـ" از (�ـز( �ز�ن ا7ـ"ام 	ـ,ر �5 در �8ّJ اس
 و ه@,ز Bدر d,ر  ،(� یداده 
م /ن L)از �ا�
 ا7ـ"ام/ن را �� � /ورد ���ـ� ا�ـ� 	dـ�� $ـ"ه و ز�ـن  "ی� ،[ (�	�G اس

م /ن ��$�G �	,رL)ا، Gط�ا�م دهـ" L)�5 /ن را ا 
او  r$ـ ه�>@ـ" ؛وا�A /ن اس
"$� 
  . ��" از و7

(�)*� ١٥٢٨. K5B � �5B ")ه دا"$ Aه س�, �� او وا�"Lس، �دارد >@ـ"  r$ـ Bو

 /ور  ،�ر سL"ه س�, �� او وا�A اس� ���G�5 دن  �"اد 	5B 
 . اس

(�)*� ١٥٢٩. ) ورد�ـا�� (�ز��ار سL"ه س�, را ��ـ" از سـ^م (�ـز !�ـ"ًا �ـ� �ـ، 
g���
 Gا� ��م ده" و >@(�y س�,ًا �ـ�  "ی� ،mزم ط��5ده و �@L)ه� >� زود � /ن را ا
) ورد��،  
دشیه� و7 م ده" و در ه� دو d,رت "ی/�" �L),رًا ا	زم ( ،m�
(�ـز  Kـ

ره �?,ا("را دو� .  



�VD� ه/T ا��ش	� /
  �;/ه و '9ّ

دشیسL"ه را 	�ا�,ش 5@" و  rیا�� (�ز��ار  .١٥٣٠ �*(�) )�/ن 5ـ� وارد   ـ "ی
*?�B وع /ن�$  (� ،از (�ز $,د �5 �ً!�$B ورد/ ��ـ8  ، ,ا(" ����دد و سL"ه را �ـ� �ـ

h7ـء  ،زوا�A اس
 /ن سL"ه را 	,رًا ��" از (� ،ر5,ع ر�5
 ��" $"ه �$" وارد @��یا
دشیو ا��  *ّ�" را 	�ا�,ش 5@" و  "ی(� )� /ن �5 وارد �?* "ی B  از (�ز $,د 5ـ� �ـ

 ًر�5ـ
 ��ـ"  5,عر وارد  @��ی��8 ا ،را �� � /ورد"  *�ّ  ,ا(" ����دد و  (�B $�وع /ن $�!
"$ء (� ،�AJGK اس
 /ن را ��" از (�ز ط�ا�G ،$"ه �h7ی" .  
ن 	�ا �ا سL"ه .١٥٣١ �*(�)K)زرا �5 ا ،�,ش �5ده و ��" از (�h7�  /ن را �� �ـ

�B ورد/، �ـ,دن �ـ"ن و �Fـس و رو �ـ� F7�ـ� �ـ,دن و  O(�ـز �(@ـ" Uـ &ی �ـم $ـ�ا "ی�
$" و 5 <�ید  �ه  $�ط� �G$را دا�D ّ�
م /ن L)ا، 
ذ5ـ�  نی$ـ ،ه�(@" سL"ه (�ز اس

h7 
 *ّ�" h7 [�ه�y@. و س^م ("ارد "سL"ه 	�ا�,ش $"ه  *�ّ  �اسBم  ی�5 ا(Lـ
Gا� � 2�ط�/ن �3 � AJGK�B "$  . س^م ("ارد ،�

(�)*� ١٥٣٢. Gا� ��ط��@ h7 Aوا��ه "Lیـ"  ،سـا(Lـم F7ـ8 از و ��ـ" از (�ـز  �
ط8 5@@"ه�  �م $,د (�زهL)ا .  
 [�ا�� (�ز��ار � .١٥٣٣ �*(�)h7 ز و5@" �5 ا�� !�"ًا  �5ر ،سL"ه �س^م (�

ق � یD ّز از �طGD  8"�س�,ًا در (��)�B د,$ - 
 �ـ� F7�ـ� (�*U ً̂ (�ـز �طـ8  - "یـ��



 ٤٤١/   قضاي سجده و تشهد فراموش شده 

�)B ه�>@" ؛$,د Gط�ا� دو�ـره (�ـز را  ،سـL"ه ��AJGK /ن اس
 5ـ� ��ـ" از h7ـ
  . �?,ا("

دشیـو ه�ن ط,ر �5 ��$
 ا�� (�ـز��ار  *ـّ�" را 	�ا�ـ,ش 5@ـ"  .١٥٣٤ �*(�) 
)� /ن �5 وارد �?* "ی B �) را  " *ـ�ّ و  ,ا(" ����دد  Bاز (�ز $,د �5 � $�وع /ن $�!ً

 /ورد� ��، سـL"ه را  rیـسL"ه س�, �� � /ورد و ا�ـ�  ، *ّ�" 	�ا�,ش $"ه ���ا "ی�
دشیو 	�ا�,ش 5@"  )� /ن 5ـ� وارد �?*ـ "ی B  ً از (�ـز $ـ,د 5ـ� �ـ $ـ�وع /ن $ـ�!

B�) ورد/ 
�mزم ( ، ,ا(" ����دد و سL"ه را �� �K ا���م دهـ" ،/ن  ؛سـL"ه سـ�, ا(Lـ
م سL" ه�>@"L)ه س�, ��اا�ن/  Gا� � 2�ط��3 
  . �AJGK اس

(�)*� ١٥٣٥. K5B ء (� "ی�5 �h7 ه را"Lیس" G�ّ! �� وB،  ـ� او� jه سـ�, هـ"Lس
"$� Aوا�، Gا� ��ط��@ Aوا�، ء (� ،��" از (�ز "ی�h7 ه را"Lه  ،"یاول س"Lسـ "��

  . س�, را �� � /ورد
(�)*� ١٥٣٦.  ً̂ "ه از سـr Lیـا�� (�ز��ار سL"ه را >@" د	�� 	�ا�ـ,ش 5@ـ" �ـ�

هـ� دو  �h7ـ ،��ـ" از (�ـز "ی� ،"یسL"ه از ر�5
 دوم 	�ا�,ش (� rیر�5
 اول و 
Gورد و ا�/ هـ�  B	�ا�,$ـ ��AJGK /ن اسـ
 5ـ� �ـ�ا ط�سL"ه 	�ا�,ش $"ه را �� �

  . سL"ه س�, �� � /ورد ،5"ام
(�)*� ١٥٣٧.  Kـ
�mزم ( ،"یـا�� (�ـز��ار دو سـL"ه از دو ر�5ـ
 را 	�ا�ـ,ش (�

ءh7 م  . "ی(� �ا!ت� را � �A  ،ه@<
 [�ا�� � .١٥٣٨ �*(�)h7 ز وسـL"ه  ،/ن �5@ـ" 5ـ� �ـ�ا �سL"ه 5ر �س^م (�

� Aس�, وا�B د,$ ")�ط��@�� ا�G ،��8 /(�� س�,ًا ��ف � Aوا�ـ، اول سـL"ه را  "یـ�
ء 5@" و ��"h7، Gا� ��ط��@ Aا ،وا���� � ]GD� ]?سB  �� �ـ /ورد و سL"ه س�,  �

Gط�ا� �ا��  �<�ی�AJGK اس
 سL"ه س�, د  h7�  مسL"ه 	�ا�,ش $"ه هـj ا(Lـ
  . ده"

�ا��  .١٥٣٩ �*(�) *ّ�" را 	�ا�,ش �5ده و  یسL"ه و  ی�5  دا("    ��B �B ط,ر ا��
�)B  یدا(" 5"امr ده,�، ء (� "ی�h7 ه را"Lورد و  "یـس/ و سـL"ه سـ�, هـj �ـ� �ـ

Gط�ا����AJGK /ن اس
 �5  *ّ�" را (  ء (�h7ی" .  
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ی *ّ�" را 	�ا�,ش �5ده  ی دارد �5 سL"ه rا�� $ .١٥٤٠ �*(�) �)، ) Aوا��
 Kـ
 �5دهh7 را ی /(�   . "یسL"ه س�, (�

 ر�5
  r U �5 "@5�xا�� �"ا(" سL"ه را 	�ا�,ش �5ده و $ .١٥٤١ �*(�)
ِ

از ر5,ع
ی/�"ه و �� � /ورده  دشی��"  �)، Gط�ا� ء (�h7 �5 /ن را 
  . "ی�AJGK /ن اس

 ،دارد �5 ��" از (�ز rا�� $ .١٥٤٢ �*(�)h7�  �	 ه"Lس ا�ـ,ش $ـ"ه را �ـ� �ـ
ی/ورده  �)، � �G$�>) ز�) 
ء (� "ی>@(�y و7h7 ه را"Lز ؛ "یس���� ا�ـ� و7ـ
 (�ـ

"$� �G$�� jه، Gا� ��ط��@ � Aء 5@" "یوا�h7 ن را/ .  



  ���ز �*��	

� �	Kی�  /ورد ،$�ط �(ُ " (�ز ��Z و !�g و !* را �L� �GK�$، دوی B@� ")ا,?� 
  : ر�5

  �R ;�B*ن ���ز R `�K�B7ی�Rا

  �=�R*  ��0 او >��� از ه/� �R �0�Kع�: �Rط اول

 ه*
 	�س� .١٥٤٣ �*(�)ً!,�L� او 
 ( BK5 �5 ر	
 و ���*ًF٤٤ ��ی�G�,��5( 

یM,اه ر	G[  ،اس  "$$ـ"ی���*�G�5 x@G از >�ر 	�س� �F) ، " (�ـز را $�Kـ�G یـ�

$"ی ،���*U ]G@� 	�س� و ا�� ر	G[ س� 	�س� [ی�@��ا ،�?,ا("� T�! �� ، " (�ـز را یـ�
�GK�$ - یBG�5دو ر B@� - ")یا. �?,ا] K� را �5 در /ن 
	K� ع,)�� 
 ،ر	
 و ���*ـ

 ه*
 	�س� �ً!,�L�B  "$�، »D�  
	K���B« �B  @�)".١   
(�)*� ١٥٤٤. 
 رود ا�� >ـ� روز� 5ـ� �ـB ،ه*
 	�س� �$" او ا�� ر	
 و ���*

 $A /ن ��(<�ددیه�ن روز ، [ یـا و�ـG�� Bـ� اسـ
 5ـ� در ،��GK �?,ا(ـ"" (�ز را $ی�

                                                           
مث+ل اقام+ت ده  ،س+فر  یھ+ا قطع کنندهاز   یکياست که   یمربوط به زمانن حکم ياذکر است  انيشا. ١

قط+ع از   یک+يام+ا اگ+ر  ؛دي+اين شيپ+  یق+يمس+افت تلف نيب+در ، عبور از وطن و توقف در آن ايروز 
شکس+ته اس+ت ک+ه ، برگش+ت اي+رف+ت  رينم+از ف+رد در مس+  یدر ص+ورت، دي+ايب شيسفر پ+  یھا کننده
م در ش+رط حک+ نيا ليھشت فرسخ باشد و تفص، يیبرگشت به تنھا ريمس اي  يیرفت به تنھا ريمس

 . خواھد آمد) ١٥٦٤( چھارم مسأله
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 ,dGم (�رت ا�� �?,ا("�ط �5ده  � .  
(�)*� ١٥٤٥. �Dا�� س، "$� �G�5 س��	 
ن ("ا(" �5ی ،�?�gG� از ه*K)ا   �Dس

 
 یاو ه*
 	�س� اس�)، F)ا("ی,?� �GK�$ ز را�) " $ �y) شسـ�D 5ـ�  r "@5و >@
 
 (�یه*
 	�س� اس، �J �) زمm 2 �5دن�
K و ه�>@ـ"  ؛�?,ا(ـ"م زش را  �" (�ی�

Gا���J  r$ رت,d در 
ط �AJGK اس�  . "ی2 (�
ن�اط� ی [��یا�� 	�د  .١٥٤٦ �*(�)@  "$� �G$یداFMـ� ده@ـ" ) دو �ـ�د !ـدل( �ّ�@� 


$ـ?ص  ی ،!دل rیاّ� ا��  ؛(�ز را $��GK �?,ا(" "ی� ،�5 س�D او ه*
 	�س� اس
�Sّ,�B، 
ن ه*
 	�س� اسK)ا �Dده" �5 س �FM، ر  در,dB  او �GD� �� نK)ی�5 ا��] 

ن�اط� ی@ U5@" "ا�، 
 $�!را $��GK �?,ا(" و ��  �ز( "ی�Lّ� ر اوGD� �)B  ـ,بKJ�
�)B د,$ 
هـ�دو از  ،<� �$ـ@"ی�ـ"ی��M^ف  �ّ�@�ا�� دو  [�ه�y@. و (�زش 5�8 اس

ر س7& $"هFG!ا 
 (�ـزش �AJGK اس ط�>@" ا�G ه� ؛(�ز را  �م �?,ا(" "یو 	�د �
  . �?,ا(" $��GK هj را

(�)*� ١٥٤٧.  �5 BK5اط�ی [��ی ن�@  
2 یـ �ـ� ط� یـدارد س�D او ه*
 	�س� اس
د (�,ده �ّ�@���8  �<�ی���FG د �G!ا، GK�$ ز را" و ��" ���D" 5ـ� ه*ـ
 ?,ا(� �ا�� (�

 /وردی� ،	�س� (F,دهL� BG�5ر ر ،و7
 ��$�G و ا��  " /ن را >��) h7ی" .  
(�)*� ١٥٤٨. �5 BK5 ]G	ر "g7  8J� ��@�ّ��B و �Gاط�یـ [��ـی را دا$ـ دارد @ـن �

��Dس B� �5 ) س��	 

�M,اه" ��ود ه*K، ی$ r  
Kس� ه�	 
 (�یدارد �5 ه*، 
(�y در �@<�
$ـ" ،ه	�س� �,د [ راه ���D" �5 س�D او ه*� B7 ،ا�� >� B�5 از راه �

 ا��  �م و " (�ز را $��GK �?,ا("ی�L� �GK�$ ره� و7ـ
 و�ـB ا�ـ ؛/ورد M,ا("ه دو�
���$m �Gزم (�) h7 
Kی" .  
�ا�� � .١٥٤٩ �*(�)	 �5 B�ّJ� دو ]
 �G�5 از >�ر 	�س� اس�)/ ��d، "@<  �F ��

  . �?,ا(" " (�ز را  �می� ،ا�� >� رو� هj ر	�G ه*
 	�س� $,د ،ر	
 و /�" 5@"
(�)*� ١٥٥٠. "$� �G$دو راه دا B�ّJ� ی ،ا��r  س�راه�	 
<ـ� ید  راه و /ن �G�5 از ه*

 �یه*
 	�س� /ن �"$� �G*، �� 
ن از راهB �5 ه*
 	�س� اسK)ا �y) ��ود >@L)/، " ی�

 ��ود�� از راهB �5 ه*
 	�س� (ا� و (�ز را $��GK �?,ا("K،  "یم �?,ا(" ��  .  
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(�)*� ١٥٥١. ب 5@ـ" 5ـ� $ـ?ص UـT ازی" از �یا�G"ا� ه*
 	�س� را �K� B 

	� �KJ,ب �Bاز /( !F,رK� L ـ  $,دF�Q L)/ ـ� $ـ��وM/ یـ ًGروسـ  
و�ـB در  ؛اسـ
h��B اK� �ر ��رگ�ز $��ه )F5 ه��^د� ("$� ��J� �M/ 
 .���[ اس

یB �5 وط[ او Gروس 	�� g7 �5" دارد �� $�� یK� د�	 �ا�� B!�$ 
	K� ��G)ا
B�) ،"ی�) �Dس "$� B� Gروسـ $ـ"؛ �ـ� !@ـ,ان ��ـل  /�Mی[ ��g" 	�د در /ن $�� یـ�

$" �ـ�  �$"، �5��G�,� B� "�*� ��$ )١٥([ و� در �5 وط	�د� � �G$دا "g7 �y)@<
! �5�ـ,��G�  )٢٥(��ـ� ا�Kـ^م 5ـ� در ��(B در $�� �*�" �(@" ��م �3ّ�� ا�م رeـ

زش در ای[ س�GK�$ �D اس
؛ اّ� ا�ـ� g7ـ" دارد  و� �7ار دارد ��ود و ����دد، وط[�)
(B در دا8M $�� �*�" �5 در �� �� �5��G�,� وط[ و� �7ار دارد �ـ�ود و از  )٢٠( @�

 ����دد، ه�ن� 
زش  �م اس�) .  

  ه/� �0�K را داR�% ;�R* ��دن ��@G*  ��0از اول : �Rط دوم
	� در d,ر  .١٥٥٢ �*(�)K� ز�)B  5ـ� 
ه*ـ
 	�سـ� راه را �"ا(ـ" $�Kـ�G اسـ

B� U�
  �D - "ی�	K� 8�$ �� "@<ه���B -  �� ا�� TUی� �	 
س� �G�5 �5 B از ه*
 �	K� 
 g7" 5@" ���" از رس و @"ت 5اسL)/ �� ی"نB ��ود �5 � ��"ار� �5 /�"ه �

 ؛" (�ـز را  �ـم �?,ا(ـ"یـ� ،("ا$�G>,ن از اول g7" ه*
 	�س� را  ،$,د ه*
 	�س�
 ه*
 	�س� ��  و�B ا��L)/ ی ،ود�?,اه" از L)/ از � ��Bی  x@وط �� T{یـ��ود و س 

)��B � �5B "اه,M  ع اده ر,�L� دد و���� ")ر	
 و ���*ـ
 ه*ـ
 	�سـ�  [یوز ��
$" و در ���]  jیه�B  5@@"هاز i37 � "یـ� ،"ی�( U�x - $,د �B ذ�5 �5 ��"اً  - س�D ه

ز را $��GK �?,ا("�) .  
(�)*� ١٥٥٣. K5B�) �5 B 
ً̂ �ـ�ا� U ،دا(" س�Dش >@" 	�سـ� اسـ  "ا 5ـ�دن�ـ�ـ�

	�ت �B ��*"هK� �و 5@" ا B�) �� �< �5 ")ار دا"" یـ� ،"ا 5@ـ"�ـ" ��ود  ـ /ن را Uی�
 وط ؛(�ز را  �م �?,ا("  �y)@< ]G*��� در B�ی ی@x و�B� �5 B اهـ" ده روز د,M ر

/")�� L)،  س��	 
 �یه*�"$� �G*، � ا�� در ��( و " (�ز را $��GK �?,ا("ی��]  ]G	ر
 �5 "@5 "g7� ��Bود  ی�� x@وط �� T{یـو س) ��ـB 5ـ� �ـB "اهـ,M  "ـ)ده روز ��
ز را $��GK �?,ا("ی� ،"ی�x (�سU �D ه� i37 5@@"هاز  �Bی[ هj �����دد و در ��) " .  
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(�)*� ١٥٥٤. � B ر,d در �	Kا(" �5 ی�,?� �GK�$ ز را�) " 
	K� "� �� ش�Dس
!�$B  یرا �� ا�� د�>� "$ً̂ رود  �ون �ـ�BـB �5 از $�� �K5 TU ،وا��GK (��ده � و �ـ�

@ـن دارد �ط�>@(�y ا ،س�D ه*
 	�س?B ��ود ،"ا �U 2�"@5ر	 [ اس
 �5 ا��یg7"ش ا
ن ("ارد�ا�� اط� و " (�ز را $��GK �?,ا("ی� ،5@" "ا ��5�U 2�B ر	@، م �?,ا("ی��  " .  

 ا�� >� در ه� روز ��"ار B�5 راه  - دارد g7 �5 BK5" ه*
 	�س� .١٥٥٥ �*(�)

��ی�5 ��@( � �ّ"  �MّصوBG7 � - ��ود�K� در x اه" ١٥٩٤,M "�/ (ا ز ر " (�ـیـ��س" �
ط mزم /ن�ا�B�5، G راه ��ودر ��Kو�B ا�� در ه� روز ��"ار . $��GK �?,ا("  �5 
اس

م�  jزش را ه  . ه�GK�$ j �?,ا(" و (�
(�)*� ١٥٥٦. K5GMدر ا �D�5 در س B� ر د Mـدم وو �(@" زن و 	�ز("  ،<�� اس
ی

B)او ،ز("ا �Dا(" س"� �y)ر�در اGM ...�5 زن و �	�د( >@ "@GKس) او ه�	 
� اس
 ه*
$ �و $r در g7" و("ا("  وا�� ،" (�ز را $��GK �?,ا("ی�� �G$دا"،  L� مز را  ��)


�"ن mزم (��Uس و /وردK؛  �� �<Gا� � 2�3��
ط �AJGK اس .  
(�)*� ١٥٥٧. GMدر ا �D�5 در س BK5� رن دا$�Gیا�� �"ا("  ،<�� اس
ید �� $ـ"  �

U �5از رس� xس���	ر  �ـم  " (�ـز رایـ� ،5@ـ" $,د و سـ�D (�ـB از او �"ا �B "ن �� >�
$ـ"  ،اسـ
 �<ـ�ید  ر�ـ�5 در س�D در اK5B GM [�ه�y@ ؛�?,ا("� �Gدا$ـ rیـا�ـ� $ـ 

ل !�^�Gا�Bی U �5 "ده�x س� از او �"ا � "ن�از رس�	ر �< ��B د,$ �) �Dو سB "@5، 
 [��ـدر  دهـ" �5B ا��Gـل �ـ�$"  [یاسr$  �� AF[ یا ه�>@" ؛(�ز را  �م �?,ا(" "ی�

K���، 8 از رسF7س� "ن��	ر �< ��، �)�B ت �ـ�ا�	ا�ـ�  Bو�ـ ،"یـ/ �xاو Uـ �از ادا�� �Kـ
/�ـ"  �xا��Gـل Uـ ،$ـ,د �Bـ"ا (�ـاز او �� >�ـر 	�سـ�  "ن�دارد 8F7 �5 از رس @ن�اط�

ر ( �B,ا(�uG)�5 �,رد ا�
K  وK���� ر�" �B "$�،  . �GK �?,ا("(�ز را $� "یا�S ("ارد و �

  %����ددQ راه از @�D *Gد �در %: �Rط 0ّ�م

(�)*� ١٥٥٨. U از ر �ا�� ��" از �دن ��"ار,�B� س��	 
 ،$ـ,د اه �5 � ���*G[ ه*
	�ت �@�gف $K� داز,، �g  �y)$ـ" �>@� �G$دا j"ـ)�� روز   ��ـ" از دهیـ ،ه�(Lـ

$ـ"�ـ�ّدد � g7ـ" ا7�ـ
 ده روز در ���*ـG[ و ی ،����دد، و   �ـم �?,ا(ـ"" (�ـز را یـ�
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@yل ده" س�ه��Gا�� ا� j�� 
 � B[ اسL)/ در "g7 روز �"ونB ")� .  
(�)*� ١٥٥٩. U از ر �ا�� ��" از �دن ��"ار,�B� س��	 
 ،$ـ,د اه �5 � ���*G[ ه*

	�ت �@�gف $,د و  �gاK� �5 ���ـ�دد �ز "$� �G$دا jو در �ـ� jـی[ هـ�B  iاز 37ـ
 [�ه�y@ـ ؛?,ا("� �" (�ز را $�GKی� ،"ی�x (�U) $,د �B ذ�5 �5 ��"اً ( س�Dه�  5@@"ه

�	K� ا��� !�$ 
	K� دارد "g7 �5B را طB "@5، U�x سـ� "ن�از رس�	ر �< �� 

ً̂ س� 	�س? - ��B - ف $,د�g@� ت�	K� از، $" �"ون ار �ب  �g �j ا�� �G$دا i37
� 5ـ �ا U �5@� 	�س� اسـ
 �ـ� وطـ@x ���ـ�دد �ـ� �,(ـ� �<�یاز راه د  ،س�Dه�  5@@"ه

� "$  . را $��GK �?,ا(" ز(� "ی��L,ع ر	
 و ���*
 ه*
 	�س� �
 �ـ� eـ�یـ ی�5B �ـ�  @�ـ Bر	J� �� ]G�ا�� ��ا�  .١٥٦٠ �*(�)� 
�� ���*ـ
 ه*ـ

 ،<ـ�� �ـ�ودی�?,اهـ" �ـ� د  ،ر� از راه	G[ ��"از ر و ��" ا ��5
 5@" ،$,د �B	�س� 
�5 ��5
 �5ده>@(�y از �8J اّو  B�  ی �B� �5 B  اه" ��ود,M@  ���Bی ی�e �� � ��


*���، "$ز را $��GK �?,ا("ی� ،ه*
 	�س� ��) " .  
(�)*� ١٥٦١.U از /(�� �ا�� x �� س� را�	 
�ود ا �� راه ر ���ّدد $,د �5 �� ،��س"ه*

 (�ی  �g  "�� راه (�ود و 
"  ـ یـ� ،� راه را ��ود��5 ���د �j �<�و در �,B�7 �5 ��ّدد اس
	�ت (�ز را $��GK �?,ا("K� �M/ .  

 ی � راه را ��ود���ّدد $,د x، �� �5 از /(�� �� ه*
 	�س� ��س"��� Uا .١٥٦٢ �*(�)
 �د 5ـ� ه*ـ
 	�سـ��ـj �<�در �,B�7 �5 ��ّدد اس
 ��"ار� راه ��ود و ��"  gـ� و (�
 ی و <� ��ودید   ی�	 
�Kـ	�ت  "   /�Mی� ،�س� $,دB ��ود �5 ر	
 و ���*xG ه*

ز را $��GK �?,ا("�) .  
(�)*� ١٥٦٣. U از /(�� ��ا�� x"س� ��س�	 
 یـد � راه را �ـ�و ���ّدد $,د �5 �� ،� ه*

 ،�ـ�ود � راه را�ـ�د 5ـ� ���ـj �<�در �,B�7 �5 ��ّدد اس
 ��"ار� راه ��ود و ��"  �g و (�
 

 ر	
 و���*	K� ع,�L� �y)@<@�Gاس ���د  �  � �5 BG	Kی�U "�
G�5ـ�  �,ده اسـ

"$زش $��G�5��GK ( وا��  �?,ا("" (�ز را  �م ی� ،از ه*
 	�س� ��) 
K 
  . اس
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   *ی��� ��� ��0١  >[[*ه @o6 ،*ن %; ه/� A=@��0�K از ر�R :0ط ���رم
(�)*� ١٥٦٤. K5B � �5B "اه,M  ,M ]یاز وطx "g�� ���  ـ� ازG�5 ود 5ـ� در��

 Bه*
 	�س?�) 
� ده روز ا7L)/ و در 
(�ـز را  "ی� ،س}T �� وط@x ����دد "یاس
 ه�>@ـ" ، �ـم �?,ا(ـ" ،���*ـ
 ��ده روز و در �Kـ ر	ـG[ �ـ� �Jـ8ّ ا7�ـِ
  ���K [��در 

K� ع,�L��� �e �� 
 . هj ه*
 	�س� �$" ���ر	
 و ���*

 @yه��] K5B � �5B  "اهـ,M "ـg�� ـ�� x@از وطـ� ) � وطـ[ دوم �ـ5ـ� /(Lـ
س}T  ،��ود و در /ن  ,7ّ' 5@"�7ار دارد  Bاوس
 و در 	d�� �G�5 از ه*
 	�س?

ز را در �K(� "ی� ،�� وط[ او�x ����دد�� K� وط[ دوم و در �� ]G	ـ�  ��ر� 
���*ـ
هـj ه*ـ
  ���ر	
 و ���*ـ
 �ـ� eـ� ����L,ع �K ه�>@" �م �?,ا("  ،ولوط[ ا

"$  . 	�س� �
 نی$ 
یـر	ـ
  ��	ـ�د در �Kـ (�ـز B @�ـ در dـ,ر  ،دو 	ـ�ض[ یـادر  ،ذ�5 اسـ 


*���، K� �5 
 ��$��GK اس�@  �� 
ی یBر	 K��� �@  �� 
*���Bس�  ،ی�	 
یه* 
���G* "$�.٢   

(�)*� ١٥٦٥. B�) �5 BK5 U ")از ر �دا xس�B� x@س� از وط�	 
د �ـ�ر  "ن �� ه*
 ده روز دی ، (�یB� 
� (�ی" ی(� ر �J�g7 B" ا7، ز را  �م �?,ا("ی��) " .  

(�)*� ١٥٦٦. B� �5 BK5 U "اه,Mاز رس� x�x@س� از وط�	 
�<�رد و  "ن �� ه*
 ده روز در �J�B ی ، ,7' 5@" در /ن")� BK5 5ـ� �ـ�ّدد اسـ
 5ـ� از وطـ@�( و �� x

                                                           
 . شود یسفر بعداً به طور مفّصل ذکر م یھا کننده قطع. ١
ق+رار   یب+رود ک+ه در چھ+ار فرس+خ  یبه مقص+د شيبخواھد از وطن خو  یاگر کس، به عنوان مثال. ٢

ھ+ر  ،اين فرد، برگردد شيسپس به وطن خو، کند ده روزهدر آنجا قصد اقامت  خواھد  یدارد و م
نم+ازش تم+ام ، ھ+م رف+ت و برگش+ت ريدر مس+ اّم+ا ،را دارد  یق+يھش+ت فرس+خ تلف مودنيچند قصد پ

ق+رار   یب+رود ک+ه در ھش+ت فرس+خ  یبه مقصد شيقصد دارد از وطن خو  یاّما چنانچه کس ؛است
در  اي+ن ف+رد،، برگردد شيسپس به وطن خو، کند ده روزهدر آنجا قصد اقامت  خواھد  یدارد و م

داش+ته باش+د از وط+ن  ميتص+م  یاگ+ر کس+ نيھمچن+. نم+ازش شکس+ته اس+ت، ف+ت و برگش+تر ريمس
ده خواھ+د در آنج+ا قص+د اقام+ت   یق+رار دارد و م+  یب+رود ک+ه در ھف+ت فرس+خ  یب+ه مقص+د شيخو

 ني+ا، برگ+ردد شيب+ه وط+ن خ+و، باش+د  یکه نُه فرس+خ م+ گريد  یريسپس بخواھد از مس، کند روزه
، ح+اIت  ینمازش شکسته است و در تمام، برگشت ريام و در مسنمازش تم، رفت ريفرد در مس

 .تمام است، اش  نماز او در محّل اقامت ده روزه
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(" ر ده روز دی ،<�رد��� B�J�،  ن ده روز") ،$,د  ��$G[ از وط[ �@�gفیا�� از �
� jز ه7 ،" (�ز را  �م �?,ا("ی�
 ��� �e ه�>@"�("ه راه �و�B ا�� �*��� ��
 ه*ـ

"$ز را $��GK �?,ا("ی� ،	�س� ��) " .  

I4]� ط�R :[* %�ا� >�ر�ح�ام ��0 �   

5ر ��ا� �ا�� 	�د ��ا .١٥٦٧ �*(�)B  8�� ,رت ر�L � ی" (�ـز را ی� �D 5@"س �دزد 
5ـ�  -  /(�ـ� �ـ�ا� او eـ�ر� ��ـ8 ،�ـ�ام �$ـ" [ اس
 ا�� M,د سـ��Dه�y@ و  �م �?,ا("

 A�,� ی��گ
 (�ص !h, اس  - "$� �G$زن �"ونی ،دا � س�D� ��ود �5 �� او ا�زه $,ه 
"$F) Aا�� ،وا� B�$" و� Aوا� �� �D8 س��، ز را $��GK �?,ا("ی��) " .  
(�)*� ١٥٦٨. ) A�5 وا� ��Dس�
K، اذ AFیا�� س
 - 
�D$ از B$ و د�K,ز� (

$" � U"ر و �در -�

 �5ده و ���ود ��g �[ س��Dا�� 	�د >@ و �ام اس" در /ن یـ�
ز�) �Dس >� jم �?,ا(" و روزه ه  . �د�را  �

�BK5 �5 س�D او ��ام ( .١٥٦٩ �*(�)K و  �ا��B�) �Dس jر ��ام ه>ـ�  ا�ـ� ،5 "@5

g�� �Dم ده"�در سL)ا BG، Q ً̂ ��� "@5 
Fی   . �?,ا(" " (�ز را $��GKی� ،"یدروغ �<, 
 @�ـ�یا >ـ� - "یـ	�ت (�5@ـ" �Kـ Oا�� ��ا� /(�� 5ر وا�FـB را  ـ�  .١٥٧٠ �*(�)

 �Q یض د �از<�  �G$دا �Dس "$ (�ی� - 
�5  ،(�زش  �م اس BK5 TU �ـ"ه�ر $�!ً
 

 �"ه�� رسو ساسMدا�U "ارس��	 x�
را �"هـ" و  �ـ"هM Bـ,د" ا�ـ� �G,ا(ـ ،"ه اسـ

"@5 �F�3� jر ه�F�ط،  �y)
� 	�ار از �"ه" و��ا در س�D �"هM B,د را(G,ا(" >@Mدا�U 
	�ت (�K� ی�7ض"، <ـ�� اسـ
 یس�Dش ��ا� 5ر د  و�B ا��. " (�ز را  �م �?,ا("ی�

�وا��O ) A >� در س�D  � ا��@� �  . $��GK �?,ا(" " (�ز رای� ،"ی
(�)*� ١٥٧١.  �Dوســا�ـ� در ســ���ــ" و �ــ�ا $� BFــgQ او �ــســ,ار� r� 	ــ�ار از �

"$	�ت �5ده �K�، در ز�ی 	�ت�K� BFgQ ] "@5، ز را  �م �?,ا("ی��) " .  
(�)*� ١٥٧٢.  �� �5 BK5ه��اه B� ت�	K� j�Z  ت�	$ـ" و �KـF) ر<5@" ا�� (

�j در Z���5r  x اوZ �� ب $,د,KJیـ�AFسـ �j یـ�ـ^ل و $ـ,5
 و  �,  
 Zـ
ر �$" و " (�ز را  �م �?,ا("ی� ،$,د<ً̂ ی ،ا�� ( �� ت دادن �u�ـ,�B �ـ او ��ا� (Lـ 
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	�ت 5@"K�، 
زش $��GK اس�) .  
(�)*� ١٥٧٣. K5B او �D�5 س، g�� �Dس�
 
5ـر  ا(Lـم ��ـ�ا @�ـ�ی��ـ8 ا - اسـ


 $�! ��Bا�	K� "ّ� ��B � �DسB "@5 - ـ"  [�ا�� در �ـg7 ـراه ازg���
 ،���ـ�دد 
7("ه�M,اه �� یـ��L,ع ر	ـ
 و ���*ـ
 از /(Lـ ه*ـ
 	�سـ� �$ـ"  ی یBراه ��  @� 

"$F)، ز را $��GK �?,ا(" "ی��) .  

I/R ط�R :��0 %�ا� m�* ���� *R�=�  

��, و M,ش ��را( �ا�� 	�د ��ا .١٥٧٤ �*(�)B !�$ 
	K� "� ��B ا���ـ d�"  و

�ام (��  �� M,د� M,د، !�8 [یا ه�>@" - $�ر ��ودK - �(�ـزش در �ـل ر	ـB  ]Gو

$ـ" و 	ـ�ق  �$ـ�ر ��ـ,  � �م و در ���*�GK�$ ]G اس
 �� $�ط /(�� ���*G[ ��اF)
�@  �� ]G*��� ارد")Bی  "$یه*
 	�س� � "$F) .  

 ،�ـ� $ـ�ر رود اش  �B?ـرج ز(ـ"� [���ـش و  ـ�� �� � �ا�� 	�د ��ا .١٥٧٥ �*(�)
@yو ه� 
 ه�>@ـ" ؛�5دن �ـل �ـ�ود دیز  AK5 و �اس
 ا�� ��ا [�(�زش $��GK اس

م �?,ا(" ط�d,رت ا�G [یدر ا�  jو ه �GK�$ jز را ه�) �5 
  . �AJGK /ن اس
(�)*� ١٥٧٦.  �D  "g7 �� یا��a !�$ 
	K� "ّ� �� و ��دشB "@5 ت�	K�،  �Dسـ

�او ��ام (K ز را $��GK �?,ا(" "یو ��) .  
(�)*� ١٥٧٧. �Dدر س�ـ,ب �ـ KJ� 8ط� ً	�! �5B ـ,د$ - �Dـ8 سـ���5ـ� در /ن  

 �Q^�! ض و ه"فBو�,د ("ارد و در !�ف ی، �Dس�ب � �,ده�� ,KJ� 8ط د$ـ,   Bو �

- Gط�ا� Aوا�، � i���] 
ز $��GK و  �م اس�).  

Iط ه���R :;��D ;< ���B< از ��  �=�R* ،ا�0/�ن ه��اه ,�

(� �ا	�اد .١٥٧٨ �*(�)M �5 ن ه��اه$ 
Bp 5ـ� در �@���Jdا(*ـ �(@ـ" ،/(�سـ� (�ـ�
B� به�  و 5@@" ��دش/ �ـاط�ا	و  �ـ�ا� Mـ,د Oو Mـ,را �Uر(*ـنین و >� Uا 5@@ـ" �ـ"

B� "@)یدر ا ،رو(" <�� �Bیو ��" از >@"� �� �� د  �� � �	K� ]م �?,ا(@"یز را  ��) " .  
ً̂ ��ا� �Uا�� �Jdا(* .١٥٧٩ �*(�) � ,ا(ـ x سـ�5�Dدن �@�ل و >�ا�ـه � "ا�[ ��
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"@5،  � �y)ث>@Sب و اFدر و اس< M "@5 ق"d �5 "$��) Bـ� xـ" اش ه��اه$�، 
ز را $��GK �?,ا(" ،>@(�y س�D او ه*
 	�س� �$" ��(�و  ، �م �?,ا(" (�ز را�) .  

ً̂ �ـ�ا� ز ��Jdا(*ا��  .١٥٨٠ �*(�)  @�ـی  Lـرت و �(@ـ" ایـ ، �ـ�یـرت یـ[ ��
	�ت 5@"�K، �� دوش �� �)M و ا�� !@,ان�ق  "dو   �G �?,ا(ـ"�Kا $" (�ز ر ی(�@" �

 ،d"ق 5@"� ا��)
  . زش  �م اس

I�/ط ه�R : �$zRـ�=ـ�ده و� 0ـ����< Pـ��  �Kـ�B7 *ّـ�� در حـB�ا
  �=��R� *Rع

(�)*� ١٥٨١.  »K5B 
ی »v$ �5�x س�D اس »�5��DK�
 $ـ�! »� ا	 Bدر �ّ" �Kـ

 : $,د B[ ا�� در س� �,رد �2�ّJ �ی" (�زش را  �م �?,ا(" و ای� ،اس

١ .K5B !�$ 
	K� "ّ� در �D�5 سB را(@"ه "@)� 
ن ،$8v اوسF�M، G*5ن�F .  
٢ .K5B !�$ 
	K� "ّ� در �D�5 سB j�ّ�� "@)� 
�$ ،��ّ"�� $8v اوسUr،  �� یـ 

5ر����5 � �
8ّ 5رش در ر	
 و /�" اسJ� وط[ و ] .  
٣ .K5B �5 ��ا� Q� 8 ��8 زv$ رتی��Lـ� � ،د �ـ� �Kـ	�ت در یـز  ،aی Dـ�  ،��ـر���

!�$ 
	K�"ّ�B �B رود .  
" یـ� -  !�	ـً �ـ� /(ـن dـ"ق 5@ـ" »� ا�Kـ��Dـ�5« ا�ـ� !@ـ,ان - ��وه دوم و سـ,م 
،�Dن را در سا�Kـ�D  ��ـKـ
 �ـ� او m��5زم ( ،��وه اول؛ اّ� در 5�8 �?,ا(@" (�زهی*

 �B@ـی ،$ـ,د �ـB �� او �GDـ� »v$ �5�x س�D اس
 K5B« در !�ف ا������  ؛@"ی�<, 
K5B !�$ 
	K� "ّ� �5دن در �Dر او س5 �5B "ـ$5ـ� $ـv�x  �اا(@ـ"ه��ـ8 ر  ،�

 �	K� 8ی��
5m اس 8 �,7ّ
 او �$"یا ه�>@" -  v$ ر d"ق -  [ 5� Bـ	یـا !� ]
زش  �م اس
 ،!@,ان�) .  

م �,دن (�زش دو ا�ـ�  ���ا ،v$ �5�x س�D اس
 ��8 را(@"ه �	�د .١٥٨٢ �*(�)� 

 : $�ط اس

7�8  ,���ّ"ت  �8 را ��ا[ $vیg7" ادا�� ا. ١ �),� �� "$� �G$ادا�ان�5 ! ,@ »K5B 

 �j دارد �ـ�ا�5ـ�  gـ� �ا��ـ8 را(@ـ"ه �� 5ر روددر �,رد او  »v$ �5�x س�D اس
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��ّ,  8�
 $�! �Bّ"ت 7	K� "ّ� درB �"@)راB "ا �ـ� �,(ـ� ،5@ـ�5ـ� !ـ�ف او را  
!�$ 
	K� "ّ� را(@"هB � بK� ��B ورد/ .  

٢ .� ��d	�$" ���,لد � از ��"ار یاش ز v$B� �[ س�DهF)،  "ّـ� ���ـ"ق  d 5ـ� �ـ�
�v$ ان,@!B d�� �ی" و ای�eر وارد (�	 ] �� ��,  
وت اسDG� �Dا(,اع س .  

 $A �ا [ را(@"هی�@��ا�@  ً̂ �� �5	� از (L' �� ��5^ � �هK� ����B ـ& یـ�ـ�د�	 
A$ 	� از  ��ان �� j7 � �هK� ����B �� د و���

  ،� ه�GD در وط[ اس	را(@"ه �ّ" �Kـ
!�$B ق (��� ا"d وB  "@5TU زش در ا5ـ� در  �ا اّ� را(@ـ"ه؛ [ س�Dه $��GK اس
ی(�

ر �� �ّ"  rی� ی س,ر یه� �ه از �*�" �� ��5^ �� �	K� ده روز�)U تB ق � ،��د"dB  "@5
�5 5رش را(@"�B !�$ 
	K� "ّ� درB  
زش 5�8  واس�)�B "$� .  

�Kـ	�ت  ،$v��DB "�� �5�� x در �,رد K5ا�Kّ  ���5در d"ق !@,ان  .١٥٨٣ �*(�)
 
 ��ایاس� Q� ز x�v$ ی��Dد س B� ٣و  �٢,رد ( رود �K� و در ��س� ا�� ��FGـ� ) ١٥٨١

 : [ س� $�ط (�ز 	�د  �م اس
یاس
 و � و�,د ا

[ 5ر را ��ایg7" ادا�� ا. ١�8  ,ّ�� �$" �Bّ"ت 7� �G$ه از $ـ�ـّ"ت ��ـ8  ؛داx �ـ
 �یدو سل  ای@�� در ز�ن یسل  rی��G*،  ل  . س� �ه�ّ"ت ه� س

$" ،�"ا8ّ7 ده روز در ه� �ه. ٢� �Dل س سـ� یـ[ ده روز در �e[ دو یه�>@" ا( در �
"$� �Dه ی) س ده �ر در ه� �)'�G?� ود )در ده روز�� �Dه�>@"( س  �ز�ن سـ�Dه

!�$ 
	K� "� �� اوB، "$� 
!	�ت او  � روزهی�Dه اّ� ا�� !"د س) >@" سK�
ی ٨ ٩ "$�، Gا� ��ط وا�A در ه�ـ� سـ�Dه (�ـزش را هـK�$ jـ�G و هـj  �ـم ��@

  G�5ـ� �$ـ" (�ـزش یـ) ٧ ( �Kـ	�ت او در �ـه � روزهی�?,ا(" و ا�� !"د س�Dه

  . $��GK اس

٣ .�D�5دنیز ( ��5ت س �Dد س (��	 ���Gا� ��
 ��س" و 8F7 از /ن �@��) Aط وا�زش 
?� �GK�$ jم و ه�  jا("را ه, .  

�5 ��ّ"�� 5رش K5 ]Bی�@��ا، 
T �ـ� �ـّ" ی ـ"ر  �5ـ� �ـ�ا 8��B ��ّ��ـ( س�D اس
!�$ 
	K�B �Bدی) رود�	 	�ت ��Q ��5 ��ا �K� 8v$ �B د( رود�	8 ���5ـ� (ـ�ر  



 ٤٥٣/  افرنماز مس 

	�ت � ،(�ر �ادا �رت دارد و ��ایز K�BGDـ�  س� روز در هیو g7" دارد س� �ر ) "ی(�
	�ت �$" و اK� ریدره از  �را ��ا [ 5� x$ ی�ّ"تr  ل ی�ّ"ت دو سل  � ��ایس

���G*، �(�ـزش را  ،ط وا�ـ�Aـ�@�� ا�G ،دو ه�GD اول �[ 	�د�>@ ،س� �ه ادا�� ده" Bس

م �?,ا(" و ��" از /ن (�زش  �م اس�  jو ه �GK�$ j١.ه   

                                                           
اد ي++ر ش++غل زي++غ  یا ب++راي++س++فر مقّدم++ه ش++غل اوس++ت  ک++ه  یالس++فر ش++دن در م++ورد کس++ ي++رم++Yک کث. ١

وابسته عنا ن مياست که سفر عرفاً عادت فرد شمرده شود و تحقّق ا  یامر عرف، رود  یمسافرت م
ا ي+نك+ه تع+داد س+فرھا يب+ا لح+اظ ا ،اد باشديكند ز یكه سفر م  يیا روزھاياست كه عدد سفرھا  به آن

 یدارا  یا باش++د ك++ه ب++ه گون++ه  یمتع++ّدد  یھ++اك++ه در مس++افرت اس++ت در ض++من مجموع++ه  يیروزھ++ا
 در ض+من، سفر) ٦٠( ايروز مسافرت ) ٦٠( ست كه حداقل آنيد نياستمرار و امتداد ھستند و بع 

ن اس+اس ي+ب+ر ا. ھ+ر س+ال س+ه م+اه باش+د، ش+تريو ب  یدو سال مت+وال  یا برايسال و  کيماه از ) ٦(
 ین ج+دول ك+ه ب+راي+توانن+د از ا یش+ود و اف+راد م+ یل به عنوان نمون+ه ذك+ر ميدر جدول ذ یموارد

ر يرن++د و حك++م س++ايبگ کكم++  ید عرف++ي++در م++وارد ترد، ده اس++تي++م گرديص نظ++ر ع++رف تنظ++يتش++خ 
، ب+ه عن+وان مث+ال. ش+ود یدر ج+دول روش+ن م+ ذک+ر ش+دهبا موارد   یسه و نسبت سنجيارد با مقامو

ا ي+سال مسافرت برود  کيماه از ) ٦( خواھد حداقل یكه م  یفرد، ليف سه در جدول ذيطبق رد
 اي+ در سفر باش+د روز) ٨(، ماه کيھر سال سه ماه مسافرت برود و در ،  یسال متوال) ٢(  یبرا

ك+ه   یبه طورانجام دھد  سفر) ١٢( ايدر سفر باشد روز ) ١٢( بعد  و در ماهانجام دھد  سفر) ٨(
او   یا مجموع سفرھايروز شود ) ٦٠(، حداقل كه در سفر است  يیمجموع روزھااين مّدت، در 
ش++ود و  یر الس++فر محس++وب م++ي++ق كثياز مص++اد  ین ف++رديچن++، روز برس++د) ٦٠( در س++فر ) ٦٠( ب++ه

  . ن استيز چنيو حكم در موارد مشابه ننمازش كامل است 
ل تحقّ++ق كث++رت س++فر م++ورد اش++كال اس++ت و ي++از م++وارد در ج++دول ذ  یان ذك++ر اس++ت در بعض++يش++ا

  .نشود کاط در آن ترياحت  یمراعات مقتضا
  السفر ريجدول مربوط به افراد کث

�B  ردی'  ��j ���5 ا��DK  !"د روزه ی س�Dه در �ه   �ّ"ت ا��
١  

  
  
  
ه از ی٦�r ل  س
   سل و ��*٢�Gی

ه ٣ه� سل �  

١٠ �G*�� دارد  و  
  دارد  در �ه ��" �١١ه و  rدر ی ٩  ٢
  دارد  در �ه ��" �١٢ه و  rدر ی ٨  ٣
  دارد  در �ه ��" �١٣ه و  rدر ی ٧  ٤
  �8J ا$�ل  در �ه ��" �١٤ه و rدر ی ٦  ٥
  �8J ا$�ل  در �ه ��" �١٥ه و  rدر ی ٥  ٦
  ("ارد  در �ه ��" �١٦ه و  rدر ی ٤  ٧
٨  ٨    �8J ا$�ل  در ه� �ه ٩ی
  ("ارد  در ه� �ه ٧  ٩

ه از ی ٥  ١٠�r  سـل و ��*ـ�G ٢سل یـ
ه ٥/٢ه� سل �  

١٠ �G*�� ل  و  �8J ا$�
٩  ١١ �G�5 ارد  و")  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٥٤

(�)*� ١٥٨٤. K5B 
	�ت اسK� x�v$ �5 )5ـ� سـ�$�ط ( ،)��وه اول 
K ر� �ـ
	�ت 5@K� ""$زش  �م ��) 
 $ـ�![ �5 !@ـ,ان را(@ـ"ه ����� ه� ، 	و  �Bـّ" �Kـ

$"�در او� ه�>@" ،�(@" /ن �� او �@2F3 $,د� �Dس ]، 
5ـ�  Bاّ�ـ K5ـ ؛(�زش  �م اس
x�v$ ��"ّ��،  
 �5یس�D اس�Q در �DK�ه�y@ـن  ،)��وه دوم و سـ,م( � $8v اس
�� ا

G7و 
$�� �5B �D�5 ��5ت س 

 ��س" و 8F7 از /ن�او �� 	�� (�زش  �م اس،  ���@ـ
Gا��Aط وا�، ���) i�� م  . "ی[ (�ز $��GK و  �

(�)*� ١٥٨٥. K5B 
	�ت اسK� x�v$ �5 8 او ی ،��8 را(@"هv$ ��"ّ�� ت�	K� 
j�ّ�� 8�� 
ً̂ ��ا �<�ی5ر د  �ا�� ��ا ،اس 	�ت 5@"  �ّ� یرت یز  ���K�، ز را ی��) "

GK�$")ا ؛� �?,ا (@" K5 ؛@"ی�<,  »ا��DK ���5« و را�<� /(�� !�	ً�B  سـ� روز ً�p�5 دا

	� اسK� �GDیو در ا ١در ه ّG� زشرت و �(@ـ" /ن یـ ز یـدر سd ]B  �� �D,رت (�

@yه� 
ً̂ را(@"� ا� [�5�8 اس  �B ا��DK اسـ
 و (�ـزش در سـ�D $ـv���5 �5 �ا ه��

م اس� ، F�, د را ��ا�ا,M 8�  رت �5ایز8 �ـرت �ـ ا ,�Fیز  �را ��ا �ا و !ّ"ه � �"ه"ی
ز را  �م �?,ا("ی�ل � در ه� ،رت 5@"یو در M ]�e,دش هj ز M,د ��Fد �) " .  
ت � �Kـ	� هـ �ـ� �ّ�ـ Bرسـ("ن �ـ� �5ـ� �ـ�ا �B K5B@یدار  ���َ َ�  .١٥٨٦ �*(�)

�B "@5،  �y)@<  [ ا�ـ��ه�y@ـ" (�ـز را  �ـم �?,ا(ـ" یـ� ٢$v�K� xـ	�ت �$ـ"!�	ً
�5�� �DK�	�ت ��ودیو ز  �KJ,ب ��دد ٣اK� د" (�ـز را یـ� - ه� سل ��8 س� �ه در - 

م �?,ا("�  . 

                                                                                                                                
ه از ی٤  ١٢�r  سل و ��*�G ه� ٢سل ی

ه ٢سل �  
١٢ �G*�� ل  و  �8J ا$�

١١  ١٣ �G�5 ارد(  و"  
ه از ی٣  ١٤�r  سل و ��*�G ه� ٢سل ی

ه ٥/١سل �  
١٥ �G*�� ل  و  �8J ا$�

١٤  ١٥ �G�5 ارد  و")  

١٦  
ه از ی٢�r  سل و ��*�G ه� ٢سل ی

ه ١سل �  
"$  ("ارد  ه�>@" روز �

 
  . ذکر شد ١٥٨٣ر السفر بودن در مسأله يمYک کث. ١
  .١٥٨١مورد اول از مسأله   یعني. ٢
  . ذکر شد ١٥٨٣ السفر بودن در مسأله يرکثمYک . ٣
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x�v$ و  و ا�� "$F) ت�	K��5�� ب (*ـ,د,KJ� jه �DK�	�ـ& در @�ـ� ی�(@ـ" ا ،ا
ً̂ دو س� ه�GDو 5ت س�D ا�ّ" و  B "@5س�D � �دار ���� ���ا م �ّ� یا �� "$� j،  ز او�)

$"  �GK�$r اس
 و ا�� $� �G$�5 �5دا� Kّ� (ـ�یـ ،5@ـ" �DB �� او dـ"ق �ـ� ا،  ���@ـ
Gط�ا�5@" ، �م(�ز و (�ز $�m �� ] �GKزم  i�� .  

(�)*� ١٥٨٧. K5B �5 در ��"ار� 
	�ت اسK� x�v$ ل 5ـ� �ا ��8 را(@"ه ،از س
ن س� �ه 	8g 	�& در  ه� سلGK�ن ا ,�Fی GKز� و �ـ� �ـّ"  ده" �B �یM 8,د را �5ا�

� �Dس 
	K�B رود، م � یBهدر س�D  "ی�L)8 اg	 �5 در /نB"م ،ده�?,ا("  (�ز را  �
Gم �?,ا(ـ"�و ا��  jو ه �GK�$ j�5 ه 
5ـ� در  K5 ]Bـ�ه�y@ـ ؛ط �AJGK /ن اس
G�K7B �5 ل(@" ��ّ�� ��از س� 
8 ��ر در ه� سل ز  Bا��DK اسg	 & در�	د ��ای�5 � 
(�ـز را  دهـ"Bاز سـل ا(Lـم �ـ�5 در /ن �ّ"ت  یBه" در س�D ی� ،TB "@5 س�D �ی "ر 
 . �?,ا("  �م

د سـ�D 5ـ�دنیـز (  ��5ت سـ�Dی Bا�� سv$ �D� Bو �� ط,ر 5�ّ   (
	 ،در �ـّ" �Kـ
�� 
<� سل 5ـ� 	ـ�د در ی�D در او7ت د � ا�Kّ �ا��م �5 ،�$" از سل G?� ّ�@Bّص �� و7

�v$ �Dض س���B ی) �D��5ت س �
و  D ّBـ7ا �در سـ�Dه [ی�@ـ��ا ؛$ـ,د �Bـر (�ـ ،Kـ
7�ّDG�B  ت دزش $��GK اس
 ،<� سل داردی�5 در او7�) .  

ً̂ �5  �را(@"ه و دوره ��د .١٥٨٨ �*(�) ً̂ ی$��  Bدر دو س� 	�س?�� ٢٠ یـ ١٥ �ـ� 
5��G�,��  ��$� "�/ و 
 س�D ه*
 	�س?>@(�y ا ّ  ،B "@5ر	ً7DB ود��، " (�ـز را یـ�

  . $��GK �?,ا("
(�)*� ١٥٨٩. K5B  �5�5��  Kّ�
 $� ا	K� "ّ� در �D!B � ب,KJ�B سـ� ( $,د

 ���K� �١٥٨١,رد ��5,ر در(، �y)از  >ـ� -  �(ـ"د �ر وط[ �G* ,M د� �یده روز  >@
("ن ده روزاّو � "g7 ی ل� $"  *�G از /ن�� �G$ـ"یرا داg7 ون"�  �یـ ده روز � �Gـ*

")��  -  jز ه� �ی ده روز�("ن �5 ��" از  �س�D [�" در او�ی�� �G*�B ز را  ،رود�)
م �?,ا("�  . 

 �ی ط[ M,د ده روز� و �در Bg?$ ]�@< Qو ا�� ��G* - "ـg7  �ـ"ون g7ـ"یـ ،�ـ - 
")اسـ
 5ـ�  K5Bـ �B@ـی( ٖ� ُ��ـردر gMـ,ص  Bو�ـ؛ [ ��j را دارد��ز هj ه� ،��



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٥٦

 A5وسی��  �Kـ	� را ��ـ� �ـ یـ�ـ /ن �ـر  و دهـ"  �B �یدارد �5 /ن را �5ا �ا  ���� (���
�B  "@5 ا  ��8 را(@"ه� F�, �5 ا� ,M 8را ��ای x�  �	K� 8�5ای�� m5  یـ دهـ"  �B �ـی

روادار<�  Aی�5 اس ,M �G$ ل �ر �5ا �x را ��ای�G)یا� �B  ـ"�ا�ـ� >@ـ) "دهـ$� ]، 
G��5ا� 
�در اّو  ط �AJGK /ن اس�] �Dس��5 ��" از ده روز �ـ B و  ،رود �GـK�$ jهـ

م �?,ا("�  jه .  
(�)*� ١٥٩٠. )K5B  �	5ـ�  dBـ,ر  در ،ٖ� ��ـ8 ُ��ـر ت اسـ
�5 $ـ8v /(�ـ �Kـ
	�ت �K�� ّـ�*� Aـ�,� 
 و KMـx>G از ��"ار ���,ل �ـ� /(�ـB ـ,د$، (�ـز را  "یـ�
� �GK�$ ورد�/ � .  
(�)*� ١٥٩١.K5B س 
 ���5 در $��ه�B 5@" و ��ا�د وط@ ,MB GMر (�ـ�ده�ا، 

ز را  �م �?,ا("�) .  
(�)*� ١٥٩٢. K5B ) ت�	K� x�v$ �5�
K، در $ـ�� ً̂  در یـ �ا�� ��GروسـBی 

K@�B دارد �5 ��ا�ت ،��8 /ن �	K� " (�ـز را $�Kـ�Gیـ� ،5@ـ" �Bـ Bدر Uـ UB �ه

$"��?,ا(" �<� /(�� �5� �DK�����5 �� ؛� ا�K� ر /ن در )١٥٨٣ (
$�� .  

  >[* %; حّ* '��Dّ %�0* ا	� از وطQ ح�>� �7: ���RIط 

�ـ� �ـّ"  ـ�Mّص 5ـ�  Bدر dـ,ر  ،5@" ��5
 ��5x B از وط@ �	�د  .١٥٩٣ �*(�)
زش $��GK �(��س" �B د,$ Q در [ 5ـ� از �ه�ـ و �ّ"  �Mّص ا�S� ("ارد ،ط[� و �و اّ�

Jرج $,د�M 
�زش  ،8 ا7�)�GK�$ 
  . اس
�GـB /(�ـ 5ـ� در  ,ا�ـi /ن  - B اس
 5ـ� اهـ8 $ـ���ی ،�ّ"  �Mّص .١٥٩٤ �*(�)

"@GKه -  ��
�ّ! �	K� ا(@"  ،دور $"ن,G) او راF��"@  ن ا/ �) [ اس
 �5 او اه8 $��یو (*
  . @"��F را (G,ا(" i /نو  ,ا�

(�)*� ١٥٩٥. B��� x@�5 �� وط ��	K� �5  ،��دد BG7و  "یـ� ،وط@x (*ـ"ه وارد 
ز را �)�GK�$ ")ص "ن �ـ� �ـّ" �[ را��3 رسیو در ا �?,اMـ� ، ـ�Sا�ـ  (ـ"ارد @yو ه�� ]

B� �5 ��	K� ا,M ")�� B�J� ه" َده روز درG7و  B 5ـ8 (�سـJ� زش  ،"ه�� �ـ� /ن(�ـ
�GK�$ 
  . اس
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ی �ه��ه $� .١٥٩٦ �*(�)Gروس  یـ ،"ه $ـ,دیـد دور اهـ8 /ن از در ��@"� �$" 5ـ�  
ن B�5 دور $,د اه8 /ن را (�F,د �$" �5 ا�� ا( ��"ر�K�"@، د�	�ن $ـ� / B�� از اهـ

� �5B� ت�	K "@5، ا("ازه �� BG7دور $,د �5 ا�� /ن $ـ�� در ز�ـ و �ـ,د [ ه�ـ,ار�ا�، 
 د L)/ از x�یاهB�) ه" "$، راه  � ا�� BGKU و ��@"���G �?,ا(" و (" (�ز M,د را $�Kی�

��"$  . "یل را �@�" �^��u ���, ی� ،*�G از ���,ل �
(�)*� ١٥٩٧.  BG*5 �5 در BK5ی�GK*) ر37  �"ن �� �ـّ"  ـ�Mّص �ـ�و 8F7 از رس 

 
" یـ� ،ر5,ع ر�5
 س,م �� �ّ"  �Mّص ��س"و�8F7 B از  ،(�ز  �م �*v,ل (�ز $,د(ّ�
 /وردL� �GK�$ زش را  "ن�� ��" از رسو ا� (�

ِ
ر�5
 س,م و TU از /ن ��  �� �ّ" ر5,ع

را $��GK �� �ـ /ورد و  �ـم  �<�ی(�ز د  "ی(�زش را ره (�,ده و � ،�ّ"  �Mّص ��س"

�ل mزم (�5دن (�ز اّو K .  
��ا��  .١٥٩٨ �*(�)@Bد ی�	، Q�"$� B�,��� �،  ّ�J� در� BیGK�$ ز را?,ا(" � �" (�

 �5� دور�یو �^O د " @@�(F $�� را/�M اهB،  8ا	�اد ���,� �) 
  . [ و ا��ار�"ن �>*j اس
(�)*� ١٥٩٩. B� �D�5 س B�7,� رود $ ا��r ص رسMّ�  "ّ� �� �5 "@5� ـ�ی"ه) ، 

ز را  �م �?,ا("ی��) " .  
(�)*� ١٦٠٠. K5 ا��B ی [��ی$" 5ـ� �ـ� �ـّ"  ـ�Mّص (�سـ @ن�اط� � �G$یـ ،"ه�دا 

$" Mّ�  "ّ� �� �5ص رس� �G$دا r$ی "ه�س}T ���,م $ـ,د  ،م �?,ا("(� و (�ز را  � 
ز �� �ّ"  �Mّص رس�) 
7 ،�,ده "ه��5 در و7� 
(�y ه@,ز و7@<B  
	�ت اسK� و در

ل (�ز را (?,ا(" [یدو�ره $��GK �?,ا(" و ا�� در ا ا(�زش ر  "ی��، /ن را  �h7ـ "ی�
Zو � 2�3���D  
م ده" و اّ� ا�� ��" از ��$G[ و7L)ا 
ه 5ـ�ده���D" ا$�M/FG و7، 

h7� ) Aز وا��)�
K .  
(�)*� ١٦٠١.  BK5 ـیا����U ]ص رسـ "ا 5@ـ" 5ـ� �ـ� �ـّ" �ـMّز را � ـ�"ه و (�ـ

L� �GK�$/ ز �� �ّ"  ـ�Mّص (�سـس}T ���,م $,د �5 در و  و ورد�) 
 ،"ه �ـ,د�7
 /وردو�ره ا د" (�ز ر ی�L�، در ا �y)@< TUل ه@, ی"ه ��� �ـّ"  ـ�Mّص (�سـز [ �

� "$$ـ" (�ـز را ودر d,ر B �5 از �ّ"  �Mّص �� ،?,ا("را  �م � " (�زی�� �Gـ$
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 /وردL� �GK�$ Z2 و�ز را �3�) �G$�� 
�Lـ  ،/ن /�M و7
اش در  ��Dو ا�� و7
  . /ورد

  ��0 �ه� @o6 >[[*ه
5�ـ8 $ـ"ن (�ـز 	ـ�د �5B س�D را i37 � ��,ارد A5@" و �,�ـ�ـ,ده  � �	5ـ� �Kـ

�B د,$، »�Dس i7,اط« ��Kـ8p ��ـ" �ـ� ذ5ـ� ا��ـم /ن �UداGMـ� در $ـ,(" 5ـ� B"ه �ـ�ـ(
�B د,$ :  

& در وطQ :)��0 @�اطoاز ( ل�7رد اّو 
ّ
   @G* ع=�ر و '�@

  : [ $�ح اس
یا��م وط[ �� ا ��B ط,ر 5�

Qم وط��اح  

ناز  �Bی ،از وط[ �@u,ر .١٦٠٢ �*(�)�� $"�B �یز �(�  س� �ه� :  
ه اd� �u@,ر: HوG4 ا.�. ١� 
�$" B	�د � Bاز /ن ��ّ� و ا7� 
 �8ّJ سـ�,(

ً
m,��� �5

 ز("�L)/ در "�  . �5ده اس
UB �B"ر و �در و زاد�ه 	�د اس
 TU �5 از  ,ّ
ن ��ا J�B�H : ّداK +LوG4 ا�J7ّذ. ٢K)را �5 ا� �pدا 
�بM,د  Bا7?G)ا �5ده ا
 س

("�M,اه" �B 7و ��� L)/ ه !��ش را در")� .  
٣ .,

ّ
�( G4و :�B8ّ را �5 ا( یJ� نK �")زB  د,Mری5 �ّ��   gJـی ���B  ,ـMی x
(ـ"��$" 5ـ� ه� g7" ("ا$�G ه�>@" - اس
 �7ار داده�� �ـ�  >@(yـ� - *ـ� در /(Lـ

	� �ا�,(�K� L)/ �5 !�ف او را در "$ ده روز �5 ا�� �,7ّ  �ط,ر� � ،@"ی(<,  �ًGیـ 
���G*،  سـ�,(
 و �Jـ8ّ  ،!ـ�ف�ـز هـj  ،ده" M,د �7ار Bز("� را �8ّJ  �<�ید  ��

 ��ا ،@"ی<, �) ��ّ� �,7ّ
( اول �ش را �اBز("�L)/� ب �وط[  ،او,KJ�B د 5ـ�,$
 وط[ �,7ّ
 �ی�,7ّ
  �/ن را وط[ اّ ?ذB "@�) .  

ً̂  K5B �g  �5�j [ی�@��ا ی �jسل و ( rیدارد �� ���G*، ) Bدر ���) 
 "یس�,(
 ,L*)8 دا����7 B  دارد "g7 �5یr ) ل وی �jس ���G*   ـ$ـ��gJ  �ّـ�ان را ��ـ���B 
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�@U و روز "$� ]5ر$@�F در  ��ان س�<   �F@$ د �7ار ده" و از,M  �F@د ���ـ� و $ـ� (ـ
(,ادهM  د �� اش,M ]وط )��$ j7 (��  اول ، ��دد �GDر  ،در دو ه,d درB  
g7 �5" ا7�ـ

ط��@�� ا�G ،ده روز در  ��ان ("ارد Aم �?,ا ،وا�(ـ" و (�زش را ه�GK�$ j و هـj  �ـ
م اس
 ،$,د  ��B" از /ن (�زش در $��  ��ان �5 وط[ �,7ّ
 او �KJ,ب ��  .  

  ّ�J� دارد در "g7 د�	ا��  
�( اش  �5B وط[ اd� Bاّ�K،  ن�ّ"ته ز� ,5B  ")��
و س�,(
 او �KJ,ب (*"ه و !�ف او را در  �5B /ن ��ن !�	ً �8ّJ ز("� �ا  �� �,(�

	� ،/ن ��نK�� (" و ��" �� � g7 �5B" دارد �ّ"ت 5, ه "ی�KJ,ب (��� L)/� 
   ١.$,د Bوط[ 	�د �KJ,ب (� /ن ��ن ،d,رت [یدر ا ،��ود <�ید 

                                                           
  : ن قرار استيد مYحظه نمود ازايمحقّق شدن وطن موقّت با  یرا که برا  ینکات. ١
در ھ+ر روز ، مدت چند س+ال  یکه قصد دارد برا  یمّدت اقامت فرد در مقّر كم نباشد مثYً فرد. الف 

 یمحقّ+ق ش+دن وط+ن موقّ+ت ک+اف  یب+را ن مق+داري+ا، س+اکن باش+د  یا چھار ساعت در محلّ+يفقط سه 
  . ستين 
  . حاصل نشود  یطوIن  ین مّدت در فاصله زمانيمجموع ا. ب
تحقّق وطن موقّت و مق+ّر ب+ودن ، شتر گردديھر چه عدد ساعات در روز و عدد روزھا در ماه ب. ج 

، دداج دارد و ھ+ر چ+ه ع+دد س+اعات در روز و ع+دد روزھ+ا در م+اه كمت+ر گ+ري+به مّدت كمت+ر احت
 . اج دارديشتر احتيتحقّق وطن موقّت و مقّر بودن به مّدت ب

ن ي+توانن+د از ا یش+ود و اف+راد م+یل ب+ه عن+وان نمون+ه ذك+ر م+ي+در ج+دول ذ یم+وارد، ن اساسيبر ا
رن+د و يبگ کكم  ید عرفيدر موارد ترد، ده استيم گرديص نظر عرف تنظيتشخ  یجدول كه برا

  . شود یشده در جدول روشن م با موارد ذکر  یسنجسه و نسبت ير موارد با مقايحكم سا
د و در ھ+ر م+اه ب+ه ي+ل نمايتحص+  یب+ه م+دت س+ه س+ال در ش+ھر  يیچنانچه دانشجو، به عنوان مثال

ک+ه س+کونت  یط+ور، گر ھم در وطنش س+اکن باش+ديروز د) ١٥( روز در آن شھر و) ١٥( مدت
ش+ھر م+ذکور وط+ن ، لي+ج+دول ذ در ٢ف ي+طب+ق رد، باش+د  یدر آن شھر به طور ش+بانه روز  یو

  . شود یموقّت او محسوب م
ل تحقّق وط+ن و مق+ّر موقّ+ت م+ورد اش+كال اس+ت و ياز موارد جدول ذ  یان ذكر است در بعضيشا

  . نشود کاط در آن ترياحت  یمراعات مقتضا
  : جدول مربوط به وطن و مقّر موقّت

ت در روز  ردی'  !  �j ��� و وط[ �,7ّ
�  ه!"د سل  !"د روزه در �ه  !"د س
  دارد  ٥/١  ٣٠ - ٢٢  ٢٤  ١
  دارد  ٣  ١٥  ٢٤  ٢
  دارد  ٤   ٨ - ٧  ٢٤  ٣
٥  ٦  ٢٤  ٤ �G�5 ل و  ("ارد  س
  �8J ا$�ل  سل ��٥*�G از   ٦  ٢٤  ٥
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ین ذ�5 اس
 در (,ع دّوم و سّ,م وط[ $)
) وط[ اّ ?ذ� داjp و وط[ اّ ?ذ� �,7ّ
ب �5ده �$"، 	�ق ("ارد �5 	�د،?G)ن را ا/ ً ّ

^�GK� دش,M  ـ��  �Fّ�ـ
 از ی ای@�ـ� /(Lـ
�i وا�"ی[ �KJـ,ب $ـ,د و  وط[ او �KJ,ب ��دد، $?ص دی<�،  ً̂ ا�� 	�ز(" !�	ً ��

$ـ"،� �Gرا ("ا$ـ 
(yـ� وا�ـ"ی[ او $ـ��  ه@,ز اس�G^ل در  j��g ���� در ای[ ��@<
 ]57ّ
 Mـ,یx ا(G?ـب 5ـ�ده و در /ن سـ,� �*�" را �� !@,ان وط[ اّ ?ذ� داB�p ی

	�ز(" �5 ه��اه /(ن در �*�" س5[ $"ه (�� وط[ �KJـ,ب  $�� �*�" ��ا� /ن $,("،
B� دد��.  

(�)*� ١٦٠٣. K5B )�� �5B gJ  �ّ�� را��B ی �v$B  ,Mیx  طـ,ر�7ار داده �ـ�� 
م اس
 و ��  L)/ زش در�) �5�] !�$ 
	K� ا("ازه �� �)/ ��d	 �5 x@و وط �ّ��B 

ی ���G* � ً̂ �� "$5[ �$ـ" و �ـ >@" سل در M,اه"  Bاس
 در ر	
 و /�" � سL)/�] 
�dو وط[ ا �ّ��B اش "$� �G$و /�" دا 
یـ B��در ��ّ�  gJـ ،ر	 �vـ$B،  م(�ـزش  �ـ

$ـ") ١٠ ( ��ـّ� و وطـ[ [�در هـ� �ـه �ـ xی�5  �"اد س�Dه Bاس
 و در d,ر � �Dسـ، 
م اس
 و ا�� [�(�زش ��  jی) ٨ ( راه ه ) ٩ (
ط��@�� ا�G ،س�D اس Aراه  [�در � ،وا�

5�8 �?,ا(" و ا��( jو ه �GK�$ jزش را هراه $�Kـ�G  [��ـ (�زش ،
س�D اس) ٧( �

ا��ــم وطــ[ �,7ّــ
 و �5ــ�ت ســ�D هــ� دو �Jــظ  ��ــ,ارد [�در >@ــ ،[ی�@ــ��ا. اســ

�B   ,$١.د   

                                                                                                                                
٧  ٤  ٢٤  ٦ �G�5 ل و  ("ارد  س
  �8J ا$�ل  سل��٧*�G از   ٤  ٢٤  ٧
  دارد  ٣  ٢٢  ١٢  ٨
  دارد  ٥  ١٥  ١٢  ٩

٧  ٦  ١٢  ١٠ �G�5 ل و  ("ارد  س
  �8J ا$�ل  سل ��٧*�G از   ٦  ١٢  ١١
  دارد  ٤  ٢٠  ٨  ١٢
  دارد  ٤  ٢٢  ٦  ١٣
٣٠  ٤- ٣  ١٤   ً  ("ارد  �3��

  
، روز باش+د) ٣ اي+ ٢( رف+ت ب+ه مق+ّر و برگش+ت ب+ه وط+ن نيب+  یذكر است اگر فاص+له زم+ان انيشا .١

و رفت و برگشت عرفاً د، روز باشد) ٥( و اگر شود  یسفر محسوب م کيرفت و برگشت عرفاً 
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(�)*� ١٦٠٤. h��B ��  ���م رe,ان اu! ءاز وطـ[  �<ـ�ی78p �� (,ع د  �!�j� Bاز 	��
�ـ 5Bـ� در �Jّ�ـ K5Bـ: ا(ـ"  ,رد 	��ـ,ده� [یا در و ا("  $"ه »Bوط[ $�!« �� (م�r  ل��@ـ

),�K�B ")�� L)/ در 
�8 � g7" ا7gGّ� ه� x$ ا�� 
 وG7ـ ،اس B  ل5ـ� /ن �@ـ�ل �ـ

	�ت �� /(Lـ ��سـ" ،او را دارد [/ن �j�� 8ّJ وط ،اوسK� در 
(�ـز را  "یـ� ،TU ه� و7

�م �?,ا(" و� B یا] j��  ) 
�S�
K .)دن ا,F) 
�Sی� ] ,G	 �� @� j�� B� "$�(.   
(�)*� ١٦٠٥. K5B �")8ّ زJ� �5 در دوB �B "@5، ��$ ه در� x$ ً̂ ���  x$ و

8ّ  ،�(" �B <�ی�ه در $�� د J� و ( ،ه� دو 
 �از دو �Jـ8ّ را �ـ�ا *��Gا�� � ��وط[ اوس
ب �5ده �$" Bز("�?G)د ا,M، وط[ او س� $ـ��  @��ی��8 ا. $,د KJ�B,ب � ه�� /(�

 �� !@,ان و ً	�!K� �� د�	در  "ی/ بط[  
و 	�د در >�ر �ه از سل 5ـ� هـ,ا �ـ�م اسـ
� 
 $ـ,د Bو در >�ر �ه �5 ه,ا س�د اس
 در $�� دوم سB "@5 � ]5$�� اول س�,(

  . ��دد Bسل در $�� س,م س5[ � ��و در ��
(�)*� ١٦٠٦. �	K�� � ر,F! د,M ]از وط �D�5 در سB "@5، "@5 '7ّ,  ا�� در /ن، 

� i37 ش�DسB  و  $,د ز�( "ی� B  �5 "� �Dیس"� !�$ 
	K� "ّ� �� راB  ز (��دهQ/

در  ،�ـ"ون  ,7ّـ' و 	ـ�ود /�ـ"ن در /ن ،(�زش را  �م �?,ا(" و اّ� !F,ر از وطـ[ ،اس

	�ت $�! @��یاK� i37 A�,�B �B  ی $,د �)، 
ا�ـ� 	ـ�د  [یـ�@ـ�� ا. �8ّJ ا$�ل اس

 $�! �,دن�U "g7 ،��" از !F,ر از وط[	K�B ""یـ��ـ� ه�>@ـ"را  e ـ ����ـ�K��� 
"$� �G$دا 
زش $��GK اسـ
 و  ،���*�)Gط�ـ��(ـ� ا�(�ـز  [�mزم /ن اسـ
 5ـ� �ـ 

7("ه�$��GK و (�ز  �م در �� K��� �) iی��" . 

5ـ� در  ��� ��gـ") �*�" ��ّ"س( xیg7" دارد از وط[ M,  ��د	 ،�� !@,ان ��ل 

                                                                                                                                
 کدر م++ورد آن ت++ر اطي++احت  یمراع++ات مقتض++ا، و اگ++ر چھ++ار روز باش++د ش++ود  یس++فر محس++وب م++

 اي+  یليرا مق+ّر تحص+  یش+ھر، مّدت چھار س+ال خواھد  یم  یمعلّم ايدانشجو ، به عنوان مثال. نشود
ب+ار ص+بحگاھان ب+ه آنج+ا رفت+ه و عص+ر ب+ر ) ٨( ک+ه در ھ+ر م+اه  یا  اش ق+رار دھ+د ب+ه گون+هیكار

رفت  نيب  یفاصله زمان که  یبه طور ماند  یروز در مقّر م) ٥(، بار ھم در ماه کي  یو. دگرد  یم
در ، ني+بنابر ا. شود  یعرفاً معادل دو سفر محسوب م، خود نيکه ا استروز ) ٥(، و برگشت او

راه تم+ام اس+ت و در مق+ّر  نينمازش در ب، جهيکه در نت شود  یاو ده سفر م  یمجموع تعداد سفرھا
  .باشد  ینمازش کامل م زين
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 ده روز (���ود و در /(L ،/ن �7ار دارد Bه*
 	�س?�ء �K ،"ی g7" ا7@Sدر ا��  TU
U ـ �,دن�از� xس� �� وطـ[ دو�ـ�	دو B  "؛ رسـدر /ن  Bاز /ن !Fـ,ر (�ـ,ده و  ـ,D7ّ اّ�ـ
�)B  "@5 .ل [یدر ا(ـ"ه�در $x 	�س� �7 ،دوما�� �?,اه" TU از �Mوج از وط[  ،�� 

K��� 8 از رسF7 ن�و" 
�ز �?,ا(" ،�� �8ّJ ا7�)، Gط�ا�(�ـز  [�/ن اسـ
 5ـ� �ـmزم  
�) i�� م  . "ی$��GK و (�ز  �

(�)*� ١٦٠٧. �	K�� ـ [��5 در �ـ� x@ت �ـ� وطـ�	و در /(Lـ  ,7ّـ'  رسـ" K�Bـ
�B "@5، G7و  B � 
Kه L)/ یدر" �ز را  �م �?,ا(" و�)B  
ا�� �?,اه" از /(Lـ ه*ـ

ر 	�س� ��ود و >�ر 	�سـ� ���ـ�دد ی ،	�س� ��ود�< ً̂ Mّص 5ـ� �ـ� �ـّ"  ـ�  BوG7ـ ،��
ز را $��GK �?,ا(" "ی� ،��س"�) .  

Qم اع�اض از وط��اح 

ن از وطـ[ Mـ,د dـ�ف (uـ� 5@ـ" و د  .١٦٠٨ �*(�)K)یا�� ا <ـ� (?,اهـ" در /(Lـ
رج � Bز�( ،B "@5ز("�M L)/ �5 ازBد,$، 
از  ،[ی�@�� ا. از وط@x ا!�اض �5ده اس

i7,� ن ��ا ،/نرتیز  ،d�� ر�j �ه� و7
 �� /ن ��،  �D وی a... �Bـ�ا ،رود� L)/�  او
 
 $��GK اسL)/ زش در �هـj �ـ�ا �<�یوط[ د  ،	�د ه�>@"��j وط[ را ("ارد و (�

ب M,د?G)ا "$(@ـ"  B!@,ا( /(�� <��؛ (��ده �� 
�5 �,�ـA  �ـم $ـ"ن (�ـز اسـ
�5��  �DK�(� �� دوش یاM ده�ی 
� ،[ d,رتیا در d�5"ق 5@"  [ 	�دیا �� ، g7" ا7
  . �?,ا("  �مرا  ش(�ز " ی�

 @ـن�/ن اس
 �5 	ـ�د اط� ،��دا("ن از وط[ ��^O در إ!�اض و رو .١٦٠٩ �*(�)
$" در /� �G$ا @"هیدا���ز("� B  
 �	ـ�د [یـ�@ـ�� ا. ��دد  ��B (��� /ن ��ن و س�,(

G�ّ! �� x@�5 از وطB  ر,��� "@)
ی� �v$B، gJ  رج �ـ ،�8ازدواج وو $ـ��  $ـ,د  MBـ
ب � �<�ید ?G)را �� !@,ان وط[ اB  �)ل  ،"ی�Gا� �y)@<��,  8� @ـ"هی�"ه" �5 در / 7

إ!�اض �2�ّJ (*"ه  ،d,رت [یدر ا ،��دد  ��B وط[ س��B � �� xس�,(
 و ز("� ���ا
 �� 
زش 5�8 اس
 ،رود  �B /ن ��ناس
 و ه� و7�). 

ب وط[ و ا!�اض از /ن،?G)�5 در �,رد ا B)ز("ا�	 
7"رت اس�G^ل  $ین ذ�5 اس
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���� j��g  از / در Bی�ـ �i وا�"ی@*ن ی  ر (�GK@" و !�	ً�GMا A�d دو  ن("ار(" و
B� ب,KJ� ،"),$ ،"@$F) ��$@" و >� �� ����در  >� ��K�  ا!ـ�اض از ب وط[ ی?G)ا

 �B /ن،�)/ i�$@"؛ در ��Q ای[ d,رت،  � j��g  8�! و  O^� نب وط[ M,د$?G)ا

  .و ا!�اض از /ن اس

 در ده روز حــّ*ا@G@ Aــ* ا@�7ــ� :)0ــ��ه��  6ــo >[[ــ*هاز @( دوم 7ــ�رد
���7�   

(�)*� ١٦١٠. �	K�� ) 5ـ� ذ5ـ� 3Bی��(" �ـ $ـ�ا g7 �5B" دارد >@" روز در ��
B� 
 : $,د (�ز او  �م اس

  ) @G* ا@��7 ده;( ` @G* ا@��7 ده روزی�Rا

  هR�% I*�م �/� �0 یّ Q ای%�ده و اده روز حّ*ا@A  ،در 7حA و�7*ت ا@��R : �7ط اول

(�)*� ١٦١١. K��	ب روز دهـg7 �5،  j" دارد از اذان aFd روز اّول �G	/ وب�Q  
"$� �G$ر دا,h� 
�g7" ده� او �2�ّJ $"ه و (�زش  �م اس
 و mزم  ،در �8ّJ ا7

)�
K  A$ ("ن $A اول  � "g7یjزده "$� �G$؛را دا �g7ـ" �(ـ"ن $ـA  "یـ� Bو
@yو ه� "$� �G$را دا jده A$ وارد �8ّJ  ،در $A اول ،اذان aFd [ ا�� 8F7 از�دوم  


 $,د� ،ا7Uنی 
سـ�F اذان   �Fـ"أ [ی�@ـ��ا ؛ده روز او �Qوب /	Gـب روز دهـj اسـJ�
$" �aFdB روز اول � . 

�	K� و� � 
�g7ـ"  Bدر d,ر  $,د  TU �5B از اذان aFd روز اول وارد �8ّJ ا7
� 2�ّJ� او 
�
 ) ٢٤٠ ( �5 �?,اه" $,د  Bا7!یـس ��Gـ"  �*ـ) ،[یـ�@ـ�� ادر �Jـ8ّ ��

زدهjیروز اول از روز  B(�ص و �5 �� �8 �B ؛$,د  ً̂ ��  aFـd ده 
!ا�� �Kـ	� سـ

 او �B � 2�ّJدر d,ر  ،$,د �وارد $���
 ده  $,د g7B" ا7!�5 �?,اه" ��" از س

روز اول را از $ـA  �(�ـص و K5ـ�  ,ا(ـ"  5B@ـ" و (�ـ L)/Oـ را  ـ�  زدهjیaFd روز 
زدهjی 8 55�"@ .  
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(�)*� ١٦١٢. �	K��  ّ�J� �5ده ده روز در "g7 �5B ")$ـ"ن ده  ���" از س}� ،��
 *��Gا�� �?,اه" � ،روز�) 
� ا7L)/ اه"  ،"یاز ده روز در,?� ً̂ هـj  <�یه�GD د  rی��

")��، G7و  B 	�ت (��ده �K� �5م �?,ا(" "ی("ن  ه�>@" ؛(�زش را  �� "g7 ا"Gاز ا�
���G*  رت رداز ده روز را,d و در ه� 
دو�ـره g7ـ"  Kـ
�mزم ( ،/ن ��ن ("ا$�G اس

("ن ده روز 5@"� .  

  ��7 ده روز �/� �0 هI داR�% ;�R*%� ��7*ن و ا@ ��R :�G'�*L Iط دوم

(�)*� ١٦١٣. �	K��  �5ی [��ی Bدارد �5 ده روز U*ـ
 سـ� هـj در �Jّ�ـ @ن�اط� 
�B ")�، � 8ّJ� م �?,ا(" "یدر /نز را  ��) �	K� $r دارد 5ـ� ده روز در  �5 �و اّ�

 ّ�J�B � 
�ی(�  ی B "@5ا7  �GـK�$ زش�) ")ن دارد ده روز در /ن �M 8ّJ,اه" ���
 
(" ه�>@"اس�� jده روز ه .  


 ده روز mزم ( .١٦١٤ �*(�)�
�g7" ا7K از رو� GMر�ـا [ی�@ـ��ا؛ و إراده �$ـ" 
�	K�� �5  �B ")ی دان�اط� @  ّ�J� دارد ده روز درB -  � �<GMر�اMـ,دش >ـ� �ـ"ون  

GMر�ا - �B ")�، �	K� د�	ل  [��ـی$ـ"ه و  �5B ز("ا( �(�زش 5�8 اس
 �� !@,ان ��
یـ�FL,ر اس
 ده روز  ،اش �� M^ف M,اس�G  دارد �5 @ن�اط� ی ���G7 *ـ Bدر �ـTF �ـ
  ")��، زش را  �م �?,ا(" "ی��) .  

(�)*� ١٦١٥.�	K� د�	�  ّ�J� ده روز در 
��و  ،ددار  g7 �5B" ا7B  ش"g7�GKوا� 
م  �5اس
  �<�یا�� د  ��L)ـ,م (ا��� jن ا�� ه/�
 [ی�@ـ��ا ؛(�ـزش $�Kـ�G اسـ
 ،Kـ

�	K� �y)ده روز  ،5@ـ" "ا�ـ�B U@ـ�ل Mـ,� ی "ی�� ��xاس
 �5 ا�� ر	 [یg7"ش ا >@
(" و ��� x@8 از ده روز �� وطF7 �)ـ ���دد��	و از ط�B 	یـ �2ـدر /�ـ"ن ر	ـ�اهj $ـ"ن  

 Aسیهr$ j دارد �@�ل �@ (yـ� . (�ز را $��GK �?,ا(" "ی��ن �� /ن دارد �@< اّ�ـ
ی ���2 /�"ن ر	  Aس g7�aـ" دهـ� او dـJ ،دارد @ـن�اط� یـ [��ـی	�اهj $"ن �@�ل �@

زش را 5�8 �?,ا(" "یاس
 و ��) .  
(�)*� ١٦١٦. K5B �g  �5�j  ّ�J� دارد ده روز درB ")ا�� ا��Gـل �"هـ" 5ـ�  ،��
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("ن او �(� ���ا�B U�x /ر���8 � "ی��، �K5� �Dرج س?�، �v$ ر5B  ل�Gو /ن ا�
"$� ��ّ,  8�7ـً /ن �ـ(U iـ ه�>@ـ" ؛(�ز را $��GK �?,ا(" "ی� ،از (�u !�^ء 7D ّا�x 

)�(" درو ده روز 5�8 هj  "ی�� L)/ .  
(�)*� ١٦١٧. )
 در ���	� g7" ا7K� ا��B �� روز $ـ" B@ـ�ّ را  ـ� �Gـ ؛دا$ـ� Bو


("ا(" از ز��(�ـزش را  "یـ� ،(ـ� یـ $ـ,د Bده روز �ـ ،�ـ�5,ر [�ّ   روز �� ،ن g7" ا7
 . ز �,ده اس
ده رو  /ن �ّ"ت،��"ًا ���,م $,د �5  ه�>@"$��GK �?,ا(" 

	� ،�� !@,ان ��ل K�� �5 م�ـه ر�hـن وارد  �ـjیو  Kـ
�روز � dـaFاذان  ه@<ـ
! A$ ("	�3 در �*�"  "��*�" ��ّ"س $"ه اس
 و g7" دارد  ��، �ه دا(" B �)Bو�، 

یروزه اس
  Bس ��
K ی�� ا و و (� روزه ّ�! ]
 �)B ")اهـ" ُ(ـ�5  دا,M "روز در �*ـ� �
 ")روزه  Bسـ �ـه��"ًا ���ـ,م $ـ,د 5ـ�  ه�>@" ؛(�ز را $��GK �?,ا(" "ی� ،ده روز ی�

ه ده روز � Bاس
 و از �,�7� �M/ روز $"  g7 �5B" �5ده  � .  
ً̂ اذان aFd روز >�ـردهj وارد �*ـ�" $ـ"ه و g7ـ" دا$ـ�G ��ـ" از ا��  ط,ر ه��[ ��


 و س,م �ه �� وط[ ����دد،K�� ن روزیU B� ل�M هًFG$ا  5@" روز ورودش �� �*ـ�"، اّ�

B� �5 
�دهj اس
؛ �@�� ای[ ���G" اس)U ،")ز >@�[ 	�د�  M,اه" ُ(� روز در �*�" ���)
J� ده روز او "g7 و 
ه M,د �F� BUد 2�ّ (*"ه،$��GK اسFG$ه�>@" ��"ًا �� ا.  

ً̂ ده روز  .١٦١٨ �*(�) 	� �"ا(" �5 ��K� یا�� ���G*  "5@ـ "g7 ه و")ه �� �M/ ��
ه در �� �M/   �5Bی ")��، ز را  �م �?,ا(" و� "ی��)B  ه >�ـ"را�� ("ا("   /�M �ـ

")ه ��� �M/   �5 "@5 "g7 ه و")�، 5ـ�  Bاز �,�7 ه�>@" ؛ا("(�ز را $��GK �?,  "ی�
g7" �5ده   "$ه ده روز �� �M/ روز .  

  �v*R 7��ن %ی ،ده روز %���* �Dاه* در ,��4 ��47ع�ً  �7 >; �7ح$: �Rط �0م

(�)*� ١٦١٩. �	K�� � �5B "اه,M  ّ�J� ده روز درB  "@) rیـ یـ$��  rی�Gروسـ، 
")ز را  �م �?,ا(" �5 �?,اه" ده روز را در ه "ی� Bدر d,ر  ،���)")ن ��ن ���،  TـU

'L) در ً̂ 
 روز و در 5,	� ،ا�� 	�د �?,اه" ��Dه، �) 
��L� �5,!ـً ده  "یس� روز ا7
ز را در ه� دو ��ن $��GK �?,ا(ـ"  "یو � $,د  2�ّJ�B (� وا روز g7" ده ،$,د  Bروز ��)
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ی ،��j در �,رد  ��ان و �5ج[ �ه�و  ") . اس
 �و �(@" /ن �ر �ی�*�" و $

 @yه��] Gد �?,اه" در دو روس�	ا�� � ") ده روز ��ً!,�L� jور هL�، (�ـز  "ی�
 در �ّ"  �  ه�>@"را $��GK �?,ا(" Gِص /ن دو روسMّ "@$� jه .  

  از @�D *Gد %� ���دد ءادا �ر>v�X ���ز ���ر ی@=A از �Dا�*ن : �Rط ���رم

	� g7" 5@" ده روز در �J�ّ  ا�� .١٦٢٠ �*(�)K�B ")��، U �y)@<�x  ا(ـ"ن,M از
ز >�ر رr G�5ی�)B اداBف $,د ی�g@� ن")ی ،از �  ")�� L)/ ی��ّدد $,د �5 در�ـ�  

(�ـز >�ـر  rیـا�� ��" از M,ا(ـ"ن  Bو� ؛(�ز را $��GK �?,ا(" "ی� ،��ود <�ید  ��
G�5رB اداBی، g@� ن") وG7 ،��ّدد $,د ی$,د  �فاز � B � 
Kه L)/ ز را  "ی�5 در(�ـ

  . ��"ار �("ن �G�5 از ده روز �$" ه�>@" ؛?,ا(" �م �
(�)*� ١٦٢١. �	K��  ّ�J� �5ده ده روز در "g7 �5B ")و ��ـ"  �د�ا�� روزه �< ،��

 �@�gف $,دL)/ ن در")M,ا(ـ"ه  یـBادا B(�ـز >�ـر رG�5ـ rی>@(�y  ،از ��Z از �
"$�، G7و  B روزه 
Kه L)/ �5 در م Mـ,د را  �ـ �(�زهـ "یاس
 و � x Jd�aیه

G�5ر رط�ـ�@ـ�� ا�G ،(?,ا("ه �$" یBادا �B?,ا(" و ا�� (�ز >� � Aروزه /ن  "یـوا�ـ
h7 م 5@" و��/ن را ( �روزش را  � م ده" و �L)یا" M,د را $�Kـ�G �?,ا(ـ"  �(�زه

  . �د�روزه �<  ,ا(" ��B" هj (� �و روزه
(�)*� ١٦٢٢. �	K��  ّ�J� �5ده ده روز در "g7 �5B ")�@gـ�ف ا�� از �("ن  ،��
("ن r$,د و $� "g7 او از ]G*��� �5 "@5،  از TUیr G�5ر رز >��)B اداBده  ی,�

  . M,د را $��GK �?,ا(" �(�زه "ی� ،8F7 از /ن ی
(�)*� ١٦٢٣. �	K��  ّ�J� �5ده ده روز در "g7 �5B ")(�ـز اوِل  [�ا�ـ� در �ـ ،��
G�5ر ر�<B اداBد ����دد ی,M "g7 س,م (*"ه ،از 
(v*� �y,ل ر�5@< ز را دو  "ی��)

G�5رB زه ��ّ و �� "ی �م (��)� @yا(" و ه�,?� �GK�$ د را,M�]  ل,vا�ـ� �*ـ 
اسـ
G	�) س,م $"ه و �� ر5,ع 
�5 � �ر�5 "$و (�ز را $��M/ �� �GK ��سـ(" و  @"��@* "ی�

"$� �G	زش ،ا�� �� ر5,ع رط�ـ�@ـ�� ا�G  (�ـ Aوا�ـ، دو�ـره /ن را  "یـ�طـ8 اسـ
 و �
GK�$")ا,?� � .  
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(�)*� ١٦٢٤. M �� ل�ا��g7ـ"  ،��(@ـ" Bده روز در �J�M  ّ,اه@" x �Bیر	� @��یا 
(" و ��" از M,ا("ن �� L)/ ی5@" �5 ده روز درr G�5ر رز >��)B اداBـ" 5ـ�  ی��D�

5ـ� در /(Lـ  B ـ �ـّ"  ،M,دش هj از �("ن �@gـ�ف $ـ,د ه�>@" ،ا(" /(� g7" (��ده
� 
Kم �?,ا(" "یهز را  ��) .  

I4]� ط�R : Aّع از 7ح�R �K�B7 *ّرج �/�د و ��� %ی �ا@��7 %; ح�D ��/� *G@ P

  %�ود �Q ده روز %; ح* �R �K�B7ع��*اR�% ;�R* در %

ده روز او �ـ 5ـ�ده و g7ـ"  g7 �5Bـ" ا7�ـ
 ده روز در �Jّ�ـ �	�د .١٦٢٥ �*(�)
ز >�ر رG�5یM,ا("ن �) rB اداBی ���U 
 در � ،$"ه اسً7D ّـّ"  �� ،ده روز [�ا�� ا�

!�$ 
	K�B دد���� 
� ه�>@ـ" ؛Mـ,رد  Bاو �� هـj �ـ ه روزg7" د ،ر	�G و �� �8ّJ ا7

 ��ا	K� "ّ� �� ]G	ر�  ً̂ 
  rی�ّ"ت ��!یس �G�5  
$" و از /ن TU وا�A اس�

 یـ ده روز در /ن ��ـن ��(ـ" �د��< �g �j دو�ره�<� /(��  ؛(�زش را $��GK �?,ا("
$" دیا� �G$دا "g7 ��@�J� رB !�$ 
	K� "� �5 درB  ده روز 
(ـ" � �یاس�� �Gـ*

8  �م اس
 �[ d,رت (�ز وی�5 در اJ� در /ن .  

 ده روز در �Jّ�ـ .١٦٢٦ �*(�)�	� �?,اه" g7" ا7K� ا��B  "ـ$� �Gـدا$ـ�از  Bو

G�5ر ر5ـ�  ��� ��gـ" ده روز [��دارد در  �g �j یBادا Bا�G"ا 8F7 از M,ا("ن (�ز >�
!�$ 
	K� "ّ� درB ود و ����ددا�� 
ل !�^ی س�Gا� Bی B� ده روز �ده" �5 در �ـ ]

"g�� ��� !�$ 
	K� "� �5 درB ود و ����دد�� 
[ ده روز �ـ� /ن �ه�>@" در �ـ ،اس

 او  ،��g" هj (�ود�g7" ا7���U �)B د,$ 
  . و (�زش $��GK اس

	� �?,اه" � .١٦٢٧ �*(�)K� ا����G*  ً̂ (ـ" و �Bـه در �Jّ�ـ rیـاز ده روز �ـ��� 
�g �j 
�رج (*,د ،دارد در ده روز اوِل ا7M 
�g7" دارد ی ا��Gـل اّ�  ؛از �8ّJ ا7

B�  "از س}�ده TU� یدوم  روز در ده ،$"ن ده روز اول "g�� �� 
�5ـ� در  �س,م ا7
!�$ 
	K� "ّ�B دد���� 
� وG7ـ ،اس
 ��ود و �� �8ّJ ا7 B  رجاز �Jـ8ّ ا7�ـ
 Mـ

 

  Bو ه@<�(*"ه (�ز او  �م اس	
 �ـ� �ـّ" �Kـ��دهj از �8ّJ ا7)U روز ً̂ �� �5
!�$B � رجMB د,$، !�$ 
�و (�زش $�Kـ�G اسـ
 و  ؛M,رد Bاو �� هg7B � j" ا7
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�(�y دو�ره �� �8ّJ ا7@<8F7  ��)/ �>� 
g7ـ"  دو�ـره����دد (�زش $��GK اس

 ده روز (��یو �?,اه" ده روز  "یا7 ���G* 8 /ن درJ� ")�� .  

I/R ط�R :ـ* در %ـR�% ;�Rا*� *G@ ده روز %ـ�ا�از اول Q�  *ّـ*  �'7ـG@ ـ; %ـ�<

  %�ود ��R �Kع�*ارد %; >��� از ح* �B7 �ا@��7 ده روز �0ز	�ر

(�)*� ١٦٢٨. �	K�� 5ـ� �ـB "اهـ,M ـ�ّJ� ده روز درB "ـ)F7ـ8 از  ،لا�ـ� از اّو  ،��
G�5ر ر$" �5 در  ،MB,ا("ن (�ز >�� �G$دا "g7��] 5ـ� ده روز �� اط  !�	ـً �اف /(Lـ

ب � <�ید  ��K� ��B /ود "ی�� 
ا�� �ّ"ت ر	G[  ،و 	d�� /ن از >�ر 	�س� �G�5 اس
��5$"  �ا و /�"(x �� ا("ازه  ً
 ده روز  !�	�8  �م یr روز -("ارد  �سز�ر� ا7��

 می�  A$ rی- "$� �G$دا �ر /ورد و >@(�y سز�� �� �GK�$ ز را��ـ8  - �ی" (�

 در ه� روزیr ی! [یـل g7ـ"ش ااز اّو  ه�y@ـ�[ ا�ـ�(�ز را  �م �?,ا(" و  -  دو س

ً̂ ��" از اذان �Zـ� �� �5 "$ ه�>@ـ" ،از �Jـ8ّ ا7�ـ
 Mـرج $ـ"ه و سـ}T ���ـ�دد ،�
G!ب و 	�ا رس x@G*���B سG	/ وب�Q ن���" از" "$� A$، (�ـز را  �ـم �ـ� �ـ  "ی�

دو  �ا�ـ� �ـ�ا [ی ��ار ا ،ل g7"  ��ار /ن را دارد� از اّو B 5در d,ر  [ ��لیا/ورد و در 
 س� �ر ا$�ل ("ارد و �ی��G* دارد ا ،از /ن "g7 از اول �y) [یـ�8ّJ ا$�ل اس
 و >@

رج $"ن را �� ��"ارM ط,ر�  ,>� یدر دو �  @"ی ��ار �5 "@5 !�	ً ���G* دارد 
� ،ا7
 
� .د$,   2�ّJ�B (� ده روزg7" ا7

(" و  gـ��j دارد در ده $ین �� B�ّJ� ه در� rی ً̂ ذ�5 اس
 ا�� 	�د �?,اه" ��
،
�
، روز اّول ا7�
، از �8ّJ ا7�رج (*,د و در ده روز دّوم ی سّ,م ا7M  ـ� ازG�5 ـ��


 $�!B ر	�G و �� �8ّJ اّول ����دد،	K� "ّ�  م
 او �2�ّJ $"ه و (�زش  ��g7" ا7
 8ّJ� وج از�M "@<؛ ه�

، اس��ـ�ا� �ـّ"ت یـr روز یـ  در ده روز دّوم و ی سّ,م، ا7

$" و ای[ 5ر >@" �ر هj  ��ار ��دد� �G*���.   
(�)*� ١٦٢٩. �	K��  ّ�J� �5ده ده روز در "g7 �5B "ـ)ا�ـ� ��ـ" از M,ا(ـ"ن  ،��

ز >�ر ر�5
 ادا rی�)Bی یز  �م هـj (?,ا(ـ"ه  rی ه�>@" ،��" از �("ن ده روز �)
"$�، از ���ـ�  ،>@ـ" dـ,رت دارد ،�G�5 �5 از >�ر 	�س� اس
 ��ود ی�B?,اه" �� �



 ٤٦٩/  افرنماز مس 

 : اس
 8ی/(� �,ارد ذ

 ده روز . ١L)/ د ����دد و در,M اول 
� �G�5 از ده روز یg7" دارد دو�ره �� �8J ا7
")�� :  
� �و در �Kـ) ��ـن دوم( � ر	ـ
 �ـ� سـ�
 ��gـ" و در ��gـ"�[ d,رت در �Kـیدر ا


 او �
 �� �8J ا7*���� L)/ �� ]G*��� ق (ـ"اردیل و ��" از�	م �?,ا(" و5ـ�  " (�ز را  �
"g�� ن دوم( در�� ( "$
 ده روز �5ده ��یg7" ا7   . GK"ی�?,اه" �G�5 از ده روز �

٢ ."g�� دارد در "g7 )ن دومده روز ��(" سـ}T از ه�ـن �ـ �ـ� سـ�D �ـ� �ـّ" ) ��
!�$ 
	K�B ود��، B��ـ� �Jـ8ّ  �و ���*ـG[ و �ـ�دد �Bـ� �ـ �� �8ّJ ا7�ـ
 اول و


 اول�dـ,رت  [یـدر ا ،س�Dش وا7ـi $ـ"ه 2ی��
 اس
 �5 در ط�  [ی	�& از ا ،ا7
ز را  ��) "g�� و در "g�� �� ]G	در ر 
�?,ا(" و ��" از $ـ�وع در سـ�D  مmزم اس

رج $"ن از ��g" "ی�"M و، 
 ��در �dK,رت  [یدر ا [ی�@��ا ؛(�زش $��GK اس
 �� 

 اّو ���*�
 اّو �8ّJ ا7�(�ـز  "یـ� ،س�D [�� ل و ��" از /ن درل و در �8ّJ ا7

  . را $��GK �?,ا("
٣ ."g�� دارد در "g7 )ن دوم�� ()" سـ}T از ه�ـن �ـ �ـ� سـ�G�5 �D از ده روز ��


 اول �� � Bو� ،��ود��� �Jـ8ّ ا7�ـ
 اول 	�ـ& از  �و ���*G[ و ��دد 8ّJ� ��B ا7
d,رت mزم اس
 در ر	G[ ��  [یدر ا ،س�Dش واi7 $"ه 2یط�  ��
 اس
 �5 در [یا

K� و در "g�� و در "g���� ـJ� �� 
ل و ل و در �Jـ8ّ ا7�ـ
 اّو ا7�ـ
 اّو  8ّ ���*
زش را $��GK �?,ا(" ،س�D [����" از /ن در �) .  

(�)*� ١٦٣٠. ")�� B�J� �5ده ده روز در "g7 �5 ��	K�، x را  �م ی(�ز ه" ی�
	�ـ� �Zـ� و  و B را هـL� jـ /ورد ,ا(" روزه �B�  ّFJGK و �د��< اروزه وا�A ر �?,ا(" و )

jرا ه   . �?,ا(" !�g و !*

   �د در 7���روز �7دّ  ���70*ن  :)��0ه��  از @o6 >[[*ه( �7رد �0م

	� س ا�� .١٦٣١ �*(�)K�B  روز ��ّد)ً̂ در  �ـم سـB روز در ،��(" Bد در ��  �ـ�

"$("ا ��" از ��$G[ سB روز ،ر	G[ و�("ن ��ّدد ��� L)/ در B�5 ار"�� �< ��، " ی�



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٧٠

١.(�ز را  �م �?,ا("  
(�)*� ١٦٣٢. �	K�� � �5B "اه,M  یُ(� روز  ّ�J� در �G�5B ")ا�� ��" از /(��  ،��

یُ(� روز  ")� L)/ در �G�5،  ره ُ(� روز د(" و ه�ـ ی <�ی�?,اه" دو��� �G�5�]  طـ,ر  ـ
ز او $��GK اس
 و ��" از 5�8 $"ن س ،روز Bس�)B روز، (�ـز را  �ـم �?,ا(ـ"  "یـ�

(" �5B ّ"ت�?,اه" � ه�>@"�� L)/ .  
	� ��" از س .١٦٣٣ �*(�)K�B ر  ،روز,d درB ز را  �م �?,ا(" �5 س "ی��)B  روز

(" rیرا در ��  <ـ�ید  �را در �ـ �و ��ـ"ار یBاز /ن را در �ـ �TU ا�ـ� ��ـ"ار ،�
") ��B" از س ،��� jا(" "یروز ه,?� �GK�$ ز را$ـ�� و  �8ا�� /ن دو � از B F7و� ؛(�


اط�اف /ن �$" �5 از �ّ" 	K� 
��  �G�5، gD اس*���B ���K� ذ�5) ١٦٢٨( �5 در 
 .$,د �B �در �,رد /ن �ر ،$"

	� س .١٦٣٤ �*(�)K� ا��B  روز ��ّد)B 7د را در ���B ")��، �g  T{س�>� jد �ـ�
رج $,دM 
�5 را دارد  j��K5B  �[ 	�د�>@ ،  �G�5 از >�ر 	�س� از �8J س�,(

)
 ده� (�,ده و ده روز در ������5 در �Kـ� Bا��� [ی�@�� ا؛ �("ه اس
 g7B" ا7 
ر�$" در �,رد او ( ذ�5) ١٦٢٩(� �� �B د,$ .  

  �� ���ز �K�B7یاح��م د
(�)*� ١٦٣٥. Bــ � �	ــ K� ــ ــ�� �ّ� ــم $ ــ" در  � ــ�ی� و �" ,ا( ــ� و @ ــB در  - 5,	 Gّ�


�K7 �)/ �G	 ��"ار  �"ا�*�"اء�ّ س و در ��م ��hت - ه�  ,س�� ی ٥/١١ �G� 

ً ی ��  -F - ـ� ��ـ"سF7 م ،از اط�اف ,ا(ـ" /ن را Bه�y@ـن 5ـ� �ـ ،�?,ا(ـ" (�ـزش را  �ـ
 /وردL� �GK�$ا�ّ  ؛ی در س�G�K7 �� K� مط وا�A �ا�G ،و $�� ��5^ �[���م ا�

5 
ز را $��GK �?,ا(" �اس�) .  
(�)*� ١٦٣٦. B� �5 BK5 	� اس
 و �K� ")ز را یدا ا�ـ� در ،"$�Kـ�G �?,ا(ـ" (�

Q� ری� >����K� �5 در BU �� x�5م �?,ا(" ذزش �ط8 اس
 ،$" !�"ًا  ��) .  

                                                           
  . ذکر شد ١٦١١روز است که در مسأله  ١٠روز مشابه روش محاسبه  ٣٠روش محاسبه . ١
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(�)*� ١٦٣٧. B� �5 BK5  �	K� ")دااز ( �,اً � سـا�ـ ،" (�ز را $��GK �?,ا("یاس
 و �

�DQ �زش را )رو(�y در  ، �م �?,ا(" (�@<��]  
دو�ـره " (�ـز را یـ� ،$ـ,د �G,�ـ�و7ـ

ط��@�� ا�G -  "ی� ،$,د �G,��از ��$
 و7
  TUا��  و �?,ا(" Aن را  - وا�/�) h7ی" .  
(�)*� ١٦٣٨. B�) �5 ��	K� و از اdـ8 ��ـj  " (�ـز را $�Kـ�G �?,ا(ـ"یـدا(ـ" �

K� "� �� �Dز در س$�M �GK,ا("ن (�$ 
	 �!B، اّط^ع �G$ایـ ،("ا دا(Kـ�G  (�ـB @�ـ�ی
زش dـJ(�ـ "، �م �?,ا(ـرا  (�زا��  ،وا�A اس
 $��GK �?,ا("�
و دو�ـره  a اسـ

ز M,ا("ن�)  
یدر و7h7 
���" از و7
 وا�A ( /ن �K .  
(�)*� ١٦٣٩. �	K�� �5 Bـ� $�Kـ�G �?,ا(ـ" و از اdـ8 ��ـj  " (�ـز رایـدا(ـ" �

ت و 	�و!ت �از B d,gMا�� ��h ،دارد اّط^ع(�زه در س�D  ن$�M �GK,ا("و�,ب 
	� را ("ا("K� مل ����M ��)/ 8 ،ا��B �Dس?�5ده در س�	ده B  ا(ـ"" $�Kـ�G �?, ی�

ل ��@�� Mی ای - B(� ه*
 	�س? -B ن ��ـ8 �*ـ�" و�5ده ا7�ـ
 ده روز در دو ��ـ
")�ی$، 
م M,ا("ن اس�  �!ز را ��  ،��) �y)@<8��م �?,ا(ـ" و در یا د�  ]GK)ا") ]

"��D� 
�� ا�G ،و7@��� Aط وا�h7ـ  ،" /ن را دو�ـره �?,ا(ـ" و ا�ـ� دو�ـره (?,ا(ـ"ی
 Bو�؛ "ی(�h7 "��D� 

�وا�A ( �� او /ن �ا�� ��" از و7K .  

(�)*� ١٦٤٠. �	K�� �5 B� ه در  د��8ا�� ��  ،" (�ز را $��GK �?,ا("یدا(" �FGا$ـ

 دادن ��K� jـ��� �ـ� وeـ���3� ّ�
ل�ـ@�ـ� Mی��ـ8 ا ،(�ـز را  �ـم �?,ا(ـ" ،Mـ,د  

B� �D�5ده س زش را  [ �G�5 از ه*
 	�س� اس
 و�ّ ��g" �� او  �)�Dم  در /ن س �ـ
ه M,د $,د ،M,ا("هFG$ا ��,G� 
dـ��  ـ  �B@ی ،>@(�y در و7	 �5 "��D� ,ق	ل در ��

 �ی/ن ��g" ه*
 	�س� �
" دو�ره (�ز را$��GK �?,ا(" وا�� ��" از ی� ،*�G �,ده اس
h7 د,$ xهFG$ا ��,G� 

�/ن وا�A ( �و7K .  

	� اس
 و ( .١٦٤١ �*(�)K� �5 "@5 ا�,ش�	م �?,ا(" ا��  	�ا�,ش 5@" ی�ز را  �
	�$��GK اس
 و  �م �?,ا("K� زدش �ی7
 ر و >@(�y د ،�5 (�� ی� ،"یL� �GK�$ "

دش �یا�� ��" از و7
  و /ورد�� /ن ،"یh7 ) Aز �� او وا��)�
K .  
(�)*� ١٦٤٢. � �5 BK5م �?,ا("ی /ورد ،" (�ز را  �L� �GK�$ ـد ،ا��d رت ر هـ�,


B �ـیر ه روز د[ ��ـj در �ـ,رد �Kـ	�� 5ـ� g7ـ" �(ـ"ن دیا ا��GF ؛(�زش �ط8 اس



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٧٢

]GK)ا") 
ز را $�M �GK,ا("ه دا$�G و �� ���) ���K� j��، ��@� Gط�ا� Aوا� 
  . اس
(�)*� ١٦٤٣. BG�5ر ردش �ی[ (�ز �$,د و در � ا�� �*v,ل (�ز >��	� � �" 5یK


 ی ،اس ��,G�
 ،,م (�	Gـ�
 سـع ر�5ـ>@(�y �� ر5,  ،$,د �5 س�D او ه*
 	�س� اس
طـ8 اسـ ا�� ر�5
 س,م را  �م 5ـ�ده (�ـزش و  �م 5@"" (�ز را دو رBG�5 ی��
 و 

ط�ـ�@ـ�� ا�G - (�ـزش� �ـ( ،ا�� �� ر5,ع ر�5
 سـ,م ر	Gـ� Aوا�ـ -  
و در �طـ8 اسـ
M �5 �� ��"ار B ر,d ی,ا("نr "ـ$� �Gدا$ـ 
 " (�ـز را دو�ـرهیـ� ،ر�5ـ
 هـj و7ـ


�� و7
 (ا� و $��GK �?,ا("K، 5 h7 �GK�$ ز را�)"@ .  
(�)*� ١٦٤٤.  Bh�� �	K� ا��d,gM را ("ا("�ّ از �	K� زً̂ ("ا(ـ" 5ـ� ،ت (�  �ـ�


 (�ـزّ�ـ>@(yـ� �ـ� ( ،" $��GK �?,ا("یر 	�س� ����دد �ا�� >�ر 	�س� ��ود و >� 

U ز $,د ور رv*� BG�5,ل (��<� x"��D� را ���K� س,م 
ا " (�ـز ر یـ� ،از ر5,ع ر�5
م 5@" ود�  BG�5ر 
ا�ـ� در ر5ـ,ع  و و ا�� ر�5
 س,م را  �م �5ده (�زش �ط8 اس
���,G زش ،$,د�) - Gا� ��ط ��@Aوا� - 
 rیـدر d,ر B �5 �ـ� ��ـ"ار  و �ط8 اس

ر�5
 هj از و � "$("ه �� 
 ،ا� ا�� ��" از ��$G[ و7
 و ?,ا("� �" (�ز را $�GKی7
�� را �Kد �<ی�
 ��د mزم (�Kh7� ")ز را �?,ا�) .  
(�)*� ١٦٤٥. K� ("ا(KـK� ]Gـ��� �ـ�8 �ـ�� د�ا��  ،" (�ز را  �م �?,ا("ی	�� �5 �

ز دو رv*� BG�5,ل (�ز $�ّ (�) 
�� را ���D"�,د و در ��K� ز�) ]، ر " (�ـز را >�ـیـ�
م 5@"ر �  BG�5 و Gز را�ا�ط �AJGK /ن اس
 �5 ��" از  �م $"ن (�ز دو�ره /ن (� 

  . BG �?,ا(">�ر ر�5
�5 (�ز (?,ا("ه  .١٦٤٦ �*(�) ��	K�، U ا���x@ـ� وطـ� 
 x از  �ـم $ـ"ن و7ـ

ی �� ی ،�س"��B� �5 "س�� B اه" ده روز د,M")�� L)/ ر، و  " (�ـز را  �ـم �?,ا(ـ"یـ�
) �	K� �5 BK5�
K، ت 5@"ا�� در ا�	K� ز (?,ا(" و�) 
 ،ول و7� �Dز  "یـدر س(�ـ
 .را $��GK �?,ا("

	� �B ا��GّF 	�دK� ،ز�) 
/ن را در سـ�D �?,ا(ـ"؛ ه�>@ـ"   ,ا(" TU از 	�ا رس�"ن و7
،
(ـ"، �ـ� وطـ[ یـ ��ـ(B 5ـ� �B �"ا(" 8F7 از ��$G[ و7��  M,اهـ" ده روز در /(Lـ

B� ]5ـ�  ط,ر !�ـ8 5@ـ"، رس" و ا�� ای Bیmزم (�Kـ
 UـT از رسـ�"ن �ـ� وطـ[ یـ �ـ



 ٤٧٣/  افرنماز مس 

B� ،")�� L)/ اه" ده روز در,M زش را دو�ره �?,ا("(�.   
(�)*� ١٦٤٧. � �5 ��	K� یا��K�$ ز رایـ ، !gـ�یـ ،�G �?,ا(ـ" (�ـز �Zـ�" (� 

 $,دh7 او �*!، ی��) h7 BG�5؛ "ی" /ن را دو ر Q اه"�ا�� >� در,?� �Dس �  �h7ـ
 /وردL� ن را/ ) �	K� �5 BK5 و ا�� از� 
Kاز ای Bدی�,$ h7 زر ی� ،[ س� (��< "
�) h7 BG�5ا�� >� ،"یر �) h7 اه" /ن را,?� �Dیدر س" .  

(�)*� ١٦٤٨.  �	K� 
سF �� Bـ�  ،$� �GK�r از (�زهیA ه� �در  ���AJGK اس
َن ا�ّ��« :"ی�<, JFُْس   ��ّ� "ُ�ْJَ� َوm ِا�َ�    َواْ

¨
mإ ��ّ�A هـ� �ـدر  �� 5ـ�[ ذ�5 یو ا »َاFَ5ُْ�    َوا�ّ��   ا

ز�) Aا ،وا���� Q و �	K���	K� � 
A (�ـز �Zـ� و �	� در  ���K ���ا ،�AJGK اس
�5 /(� را $��g! - �GK و !*ء B� ")ا,M - ��
رش $"ه اسDس �G*،  
���� ���G اسـ
	� در  ��Kا�� Aز ای
 �� �F �<,  ' رای[ ذ�5 $� ی[ س� (�g$ی" .  



�VD ز��� 

(�)*� ١٦٤٩. K5B  ز Bو�ـ/ن را M,ا(ـ"ه  یM,د را در و7
 /ن (?,ا("ه  ��ّ ,�ی�5 (�

ط8 �,ده اس� ً!�$،  "ی�h7� ورد/ � �� 
رج و7M ز ���� 5ـ�  ؛/ن را در�) �>�

ز �Zـ� �?,ا(ـ" و >@(yـ� (�ـز �Zـ� را در و7ـxG  "ی��ّ�' � ،١ا�� و7
 /ن �<�رد�)
 ،(?,ا("h7� ورد/  ط,ر ه��[و   /ن را �� �h7�  د Aز وا�' 5ـ� ��ّ�ـ �<ـ�یه� (�

ط��@�� ا�G�B Gّ  - /ن را در وxG7 (?,ا(" �) Aزوا�� �� 
�� (�ر �� او  B@�ّ �5 در و7

ز !. " �?,ا("یرا � - وا�A $"ه اس�) �GF�	3ـ� و ��7ـن h7ـء ("ار(ـ" و ا��ـم  "�ا

h7� / زو DQ�ـ
 و  B	�ا�,$!�" و  [�� j��B 	�7 [یدر ا و ��"ًا M,اه" /�" تی(�
]GK)ا") )�K
 . 

ء �[ ��j ا	�ادیاز ا@�Gاس B� "),$، ��از�� :  
K5B  �5 در ���ز (�) 
�ـQ 8یا(� �,ده , ی د ی �م و7! AFسـ ��  �Bـ �ر�ـ� ا�GMـ


� ز(�و ( ٢ه,ش �,ده اسB � لز در ��) 
س �,ده اس
یs ��5 در  �م و7D)    
ز �اّ� 	�د�) 
یM,اب �("ه  ،�5 در  �م و7  ��� ،(�ـز (?,ا(ـ"ه �$ـ" K�Bـ8G �د

                                                           
  . باشد  یظھر روز جمعه م  یوقت نماز جمعه اول عرف. ١
ار پزشک يخود را در اخت  یعمل جراح ينکه برایار خود شخص باشد مثل ايبه اخت  یھوشياگر ب. ٢

آن نماز   ید قضاياط واجب بايبنابر احت، در تمام وقت نماز بوده است  یوشھيچنانچه ب، قرار داده
توانسته نمازش را در وق+ت ب+ه   یکه م  یھوش بوده طورياز وقت ب  یرا بجا آورد و اگر در قسمت

  . آن را انجام دھد  ید قضايھرچند با اکتفاء به واجبات بخواند و نخوانده با ،حيطور صح



 ٤٧٥/  نماز قضا  

h7 
م ده" �وا�A اسL)ن را ا/ .  
(�)*� ١٦٥٠. ) �5 BK5دارد h7 ز�، وا�A  و�B ،هB (�@"ا("ن /ن 5, " در M, ی�

 /ورد�(L� رًا /ن را,	 
K؛ �(yـ� ���3ـ�[ ( �x /�ـ"�Uـ د��B K5B  �� �58و@< 
Kـ
زه�)� h7� M�  د را,M�� ورد��/ L� را s اس
 ی��8 /(�� ��  ،@"ازد �G,ا(" ��"ًا /(�

زهی� ،�د� �س" �� �B و�) "� h7,رًا �ی	را  xورد/ L .  
 دارد.١٦٥١ �*(�)h7 ز�) �5 BK5، B� ")ا,?� BFJGK� ز  .  ,ا(" (�
(�)*� ١٦٥٢. �h7 در  �
�m Aزم (��  � �ّ ,�ی(�زهK، 5ـ� در Bp �<� در (�زهـ

 �  
�ادا� /(�Kه A، �g! و ��Z ز. $ـr Aی ��vب و !* از ی ،r روزیاز  ��8 (�
 $" <�یروز و (�ز !�g از روز د  rیاّ� ا�� (�ز ��Z از h7"$(�ـز �vـ�ب از  ی ،ه �

 $"ه �$" <�ی$A و (�ز !*ء از $A د  rیh7، 
یر!  � �A ��] ) زمm �)/�
K .  
ز Q	�دا��  .١٦٥٣ �*(�)�) "@< �h7 "ز /�ّ ,�ی� ��?,اه�) "@)ت را �?,ا(ـ"ی� �، 

ی  �h7 "اه,?� ً̂  را�mزم ( ،� را �?,ا("�ّ ,�ی� �و >@" (�ز �Q �ّ ,�ی(�ز  rی���)/ 
K 

 /ورد� � �� L� A .  
(�)*� ١٦٥٤. B� �5 BK5  ")یداr ا("ه,?) BG�5ر رز >��)، B�) B� دا(ـ" (�ـز و

 
ز !*ی��Z اس�) ز >�ر رr ) �� BG�5یا��  ،�) ّ�L� �5 (?,ا("ه �ز�) �h7 
 

 B	
 ��  و اس
/ورد 5FK) "@�ا("ن ��" و سـ,رهی�,M �GKه/  �B@ـی �$ـ" � �ـBّ�ـ�? 
B�  @"  ,ا(" ه�� ��" و س,ره ر�ا("یا �,?� �GKه�� /ن را /ه  .  

(�)*� ١٦٥٥. aFd ز�) "@< ً̂ �� �5 BK5، هی"$ h7 از او ��Z ز�) "@<  �"اد و  
B�) را  	�ا�,ش �5دهی ،دا(" /(�، B�) ً̂ ری ،(" �5 س�دا ���<  U@ی ،� (y ،,دهز �(�@< �


[ ��ـی(ـ" 5ـ� �?,ا [ اس
 �5 ��"ر� (�زیو��G�� B ا ،��"ار �G�5 را �?,ا(" 5	B اس

 $"ه  ً̂ ا�� 	�ا�,ش �5ده �5 >@" (�ز�� ،5@"  �م /(� را M,ا("ه اسh7 از او aFd

  . �?,ا(" طً ده (�ز �aFdا��G��G اس
  ،*�G از ده (�ز (F,ده�دارد �5 � [��یاس
 و 
(�)*� ١٦٥٦. K)داردا�� ا Bph7 زل ده" �5 (��Gرا �5 ی ،ن ا� Bpزه�) M,ا("ه 

Jdده�,F) a - GK�Gا� 
 /ورد - طً �AJ اسL� را �)/ �h7 .  
(�)*� ١٦٥٧. &�	 �5 BK5 یr U � از روزهh7 ز [ اس
 5ـ�ی���G ا ،x دارد�(�
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ز /ن روز�
 	hا�� و7�) 
� �) 
ن ل /ن را �?,ا(" ��ـ" �*ـv,ل (�ـز /اّو  ،رودBاز دس
 ("ارد�� ا�� از روزه� �U( و وز $,در h7 ز�) x،  B�وز ر *ـ�G از ه�ـن � �ی(�ز  rیو
 $اh7 ز او
[ یـ��Gـ� ا ،رودBاز دسـ
 (�ـ �
 /ن (�ز�در d,ر B �5 و7
 	h ،"ه اس
� /اh7 ز�) �5 
  . x از (�ز ادا �?,ا("�ن روز را Uس

دش �ی[ (�ز �ا�� در � .١٦٥٨ �*(�)� *ـ�G از ه�ـن روز از او� �یـ(�ـز  rی" �5 ی
 $"هh7، ی&�	 و  �
 دارد>@(yـ� و7ـ
 وسـ ،x دارد�(�ـز h7ـ از روزهـ� Uـ rی 

 ]���"$� از دسـ
�ـ�
 (�ـز /ن روز (�و و7ـ
 	hـ
 را �� (�ز h7ـ ����دا(ـ" �ّ ( � 
B�) ا�� ،رود �G�5 (ی 
 5@"�ّ [ اسh7 ز�) 
ً̂ ا�ـ� در (�ـز �Zـ� Uـ ، x از ر5ـ,ع ��ـ�


دش �یم سّ,  ر�5�ً̂ h7ـ $ـ"ه" 5ی در dـ,ر B 5ـ� و7ـ
  ،� (�ـز dـaF /ن روز �ـ�
h	ز��) 
� $F) P@  ��Z"، ) ّ� "@5 م�  BG�5دا(" و /ن را دو ر���� aFd ز
 را �� (�

T{ز و س8 (�زو�B ا�� و7
  ،�?,ا(" ��Z را (�dا  

 را �ـ� ّ�ـ" ( ,ا(  (�Bی @P اس
 ����دا("h7 زً̂ در ر5,ع ر�5
 س,م (�ز �Zـ�  ،(� " 5ـ� (�ـز dـaF را یـ�دش �یـ��

ز aFd 5@" �ّ �?,اه" ( >,ن ا�� ،(?,ا("ه�) 
 ،$ـ,د د �ـBیر5[ اس
 ز  ر5,ع r �5ی
F)را ���ّ " (ی 
� aFd ����دا(" h7 .  

 داردا�� ا .١٦٥٩ �*(�)h7 �زه�) �G$�� �ز *ـ�G هـj ا� �یـ(�ز  rی و ز روزه
 $"ههh7 ن روز از او�، y)م /(� و7
 ("ارد>@�  �h7 �ی ،� ��اB�) ه�� را  M,اه" 

� /ن رو  ،در /ن روز �?,ا("h7 ز�) 
  . �?,ا(" x از (�ز ادا�ز را AJGK�U اس
(�)*� ١٦٦٠. 
ن ز("ه اسK)ا زهـ� Mـ,د  -  �) �$ـ" (ـ ,انا�� >� از h7ـ� - 

 B<�� (�ید �) h7 او را �  . "ی ,ا(" (�زه
 را  .١٦٦١ �*(�)h7 ز�)�B ا(" ,ان,M 
!�� 
 اد ،�!$ـ" ا �>� (�ز ا�م ��

یh7 
 ه� دو �م (mز  و Kیr "@)ز را �?,اً̂ ا�� (�ـز ،(� �� (�ـز  h7ـ� dـaF را �ـ
 ��Zم �?,ا("ی5ـ� ا�ـم ��!ـ
  یmBزم اس
 (�ـز h7ـ Bو� ؛ا$�ل ("ارد ، !�g ا�

�B  ")ا,M h7� �G�B h7 ز$" و ا�� (��Bـ ی� 
ط�ـا�M G,ا(ـ"  �5B ا�ـم ��!ـB 

ط�اG7"اء �� او �@�� ا�G ،اس � Aیوا�� )�
K ؛Gا� jز �ـ��,م هـط�ـ�<� /(�� (�ـB 



 ٤٧٧/  نماز قضا  

$" و س�Gا� AFط�5ـ�  �Bـ��,� ��ا�ـو  �١ـ,ده �$ـ" ��ـ�ـ��,م ( ط�ـسـAF ا�G ،ا�م 
�)B  ")دا h7 ز�)Bی � 
!یاس
  M �G�B,ا("  �5B ا�م �� Gط�ا�B، J �� 2 Aوا�ـ

)�
K .  
(�)*� ١٦٦٢. �� �y� 
 - 	��" ا� M �5,ب و �" را ��yّ� B@� Bی - � را�ّ �AJGK اس
M زد �� د �� (�F! دت ده@"ی,ا("ن و! �>، ���h7 �� او را 
زه  �� �AJGK اس�)

م $,د �5 �,�ـA (ـرا�G �ا 5ر �� �,(� [یا Bو� @"یهj وادار (�L)اB � ار�ـو�او از  �
دات د  ی(�ز F!دد <�ی�>) .  

                                                           
خوانن+د، Iزم  ب+رای ي+ک ميّ+ت نم+از قض+ای احتي+اطی می) يا م+أمومين(م و مأموم البته چنانچه اما. ١

که به قصد بج+ا آوردن نمازھ+ای قض+ای آن ميّ+ت نم+از  نيست سبب احتياط ھمه يکی باشد و ھمين
 .بخوانند، کافی است



��VD ا��( �/ر ���ز �Nوا 	ر��R% 	*� 	% (@ ( 

(�)*� ١٦٦٣. ) L� د را,M ز$ـ,د �ـ�  �ـB �5 ذ3B �5ی� $�اورده �$" �ا�� U"ر (�
 �� �KUGا� ��او  ��ـ�ا یـوا�A اس
 �5 ��" از ���x /ن را �ـ� �ـ /ورد  ،ط�ر��Gش �@

 . �د�� �<�ا�

  �*ر %� �P% �Bر	�� �R*ن ���ز @�T ` واVLی�Rا

  ع�ر '�g >�ده %�R* ��*ر ���ز را از رو: �Rط اول

 Bدر d,ر  .١٦٦٤ �*(�)h7 ز�)� �Gر��� �KU �� ر"U، Gا� ��ط�ـ�@،  
وا�ـA اسـ
Mـ,اب �(ـ"ه  یـ	�ا�ـ,ش 5ـ�ده  @��ی��8 ا ،�$" �ر  �O �5ده! �U �5"ر /ن را از رو

"$زهی ��) ��)/ Bا("ه ��  ی,M �58��ط8 �$" د� ً!�$ ���K� ]GK)یو ا ("ا� B[ در �
ه ���در 	�ا� ��5 و�,ده  ,5 ���K�B  ده��)"$(yـ� ؛ )�$ـ" �ه8 7dـ�( �@< ا�ـ

زه�)B�5ده  ی O�  یرا !�"ا 
�ّ! �� GK)ا")��K� ]�  �ا�ا�	ـ5ـ� در ���ه  B/ن 5, ـ
 ،�5ده (�زش �ط8 �,دهh7� ) Aوا� �Gر��� �KU �� ن/�
K .  

  %�R* را دا�R; ا��4م @��T ���ز ی�'�ا�� �ت�ز�7ن ح در �*ر: م�Rط دّو 

  ,ا(B �GKا�� U"ر (� .١٦٦٥ �*(�)h7� ز(�ـز  Dـ���ـ !�ـ8 �ـ� وZ ه�>@ـ" - را (�



 ٤٧٩/  نماز قضاي پدر   

ده (�ـز �?,ا(ـ"ی ,ا(ـ" ا (�ـK5B �5 B �"ه ��ا� M,ا�ی��8 (�ز (*�GK  �ا�3eارGـK - 
م ده" و در ه�ن �ل L)ا(ا, )B 
/ن �ـ� KUـ� ��ر�Gـ� وا�ـ  A�h7ـ ،	,ت $"ه اسـ

)�
K.١   

  ��*�%� ��او اL �>; %�ا � ���ده %�R*�ّ �*ر و�R :mط �0م


�ّ �ا�� .١٦٦٦ �*(�) dو ّ�
(yـ�  ،�(ـ"��< ��ـ(�ـز او ا� ��5ده �$" 5ـ� �ـ�ا @<
dو�
 "$� �	�x وd @��یا��8  ،او (� ��S از ّ�
 "$�ـ� KUـ� ��ر�Gـ� h7ـء  ،�5ده �

) Aوا��
K ـdو � 2�3� 
 ��ـاو ا� �h7ـ �M,ا(ـ"ن (�زهـ ��ـ�ا 
�ّ و وا�A اس
>��")� .  

� �=�R* �ی47[�ن  ،�P% �Bر	�� ه[��م و�Kت �*ر: �Rط ���رم��%��  

�ر�i7,� �G ��گ U"ر ا�� .١٦٦٧ �*(�)��KU،  ���$" ,ا(�ید  ی(�، G7وB  ��ی$" �5 � 

��� او وا�A ( ،"ی!87 ��د K ء (�h7 ر را"U ز  . "ی(�

I4]� ط�R : ��	رP% �B� �ًع�R*R�=� از ارث %�دن �7[�ع  

(�)*� ١٦٦٨.  �� �Gر��� �KU ا��
ب  �Bی !ّ�Fوم $"ن ازاز اس�J�  8ـG7 8ارث ��ـ
 ارث (�Fد ،U"رً!�$،  �M,ا("ن (�زهh7�  ر"U او ��) Aوا��
K .  

I/R ط�R :X7 ��	رP% �B�*R�% م�$  

(�)*� ١٦٦٩. 
�ر��G 5"ام 	�د اسـ� �KU �5 "$F) ,م�ا�� ��، (�ـز Uـ"ر �ـ�  �h7ـ

�5"ام از �KUه وا�A ( ��هK؛ � [��KـAJG /ن اسـ
 5ـ� (�ـز او را �ـ ط�ـا�B Gو

 "@@5 
�K7 نم /ن �7!� ��(@" ���ا یM,د$L)ا .  
�ر�u@� �G,ر .١٦٧٠ �*(�)� �KU رگ ،از�اسـ
 5ـ� در ه@<ـم و	ـت و  ��KU [ی �   �
KUـ� ��ر�Gـ�ش  و�ـB ،�5 دو �KU دارد �U"ر ،�� !@,ان ��ل [ی�@��ا. ز("ه �$"��گ U"ر 

                                                           
  . ستا رفته اينکه نماز صبح خواب مانده و بعد از طلوع آفتاب در ھمان حالت خواب از دنيمثل ا. ١
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 ،5ـ� ز(ـ"ه اسـ
 �و <�ی�KU د  �د��  U �5B"ر � Bه@<� ،	,ت $"ه ،U"ر ت�در �ل �
�ر�KJ� �G,ب �� �KUB  د,$ . 

  �*ر  ��� ���ز @�Tیاح��م د
(�)*� ١٦٧١. $ �Gر��� �KU ا��r  �G$دا h7 ز (�یدارد U �5"رش (�، <���او  �� 

) Aوا��
K .  
ء دا$�G و $ .١٦٧٢ �*(�)h7 ز�ر��G �"ا(" U �5"رش (�� �KU ا��r  5@ـ" 5ـ� �ـ�
ی� /ورده  �) - ط��@�� ا�G - &ی� $�ای� و�,د س، �) h7 ن را/ 
  . "یوا�A اس
(�)*� ١٦٧٣.  jدن��,� Aوا� زه�)� h7� ـ�Gر��اgGMـص �ـ�  ،U"ر �� KUـ� �

(� روز �(�زه( ��,�ی �(�زهF$ �)� �@U� (زهـ �ی("ارد و $�8 س�)B5ـ� �ـ� او  ی
ز ط,اف ( ی تیوا�A �,ده ��8 (�ز /�)�� �B ؛$,د  ز �KـM ّFJG,ا("ن اّ��)B  5ـ� �ـ�

��( (�ر وا�A $"ه و سUAF"ر ��  h7 زر �اسـG سـAF<� �5 �� ی	�د د  �(�Lـ,ارد یـ� 
 ( �و و <� �� U"ر وا�A $"هید L� را ���G وا ،ورده�/(�� �KU ��) A��
K .  

(�)*� ١٦٧٤. U �Gر��� �KU 5@" ���ا�� h7 ر را"U ز�ـ� KUـ� دوم  ،�د�ـx از /(�� (�
<�) Aوا� ���
K .  

(�)*� ١٦٧٥. �Gر��� �KU - �5 (�زه� h7� � رش را"UB ")ا,M - ت�در $� "ی� 
تیو س�,  @yز ه�2 �  �� &یدر ا��اء و $�ا [�(�� "�ـ(�u ���ـ�  i�M ),د '�/ن �3

 ,Mیx (ر (�G	در ؛"یر ���8  �dدن ا,� Aدنیوا�,F) Aوا�  h7� ��(U"ر  �(�زه 
  . اس
 [�>@ [ی��j ا

(�)*� ١٦٧٦. h7� زه�)� ) Aـ� وا�ـGر��در �ـ� KUـ� ���
ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛Kـ 
زه�) �Gر��� �KU 
 ��AJGK اسh7� ) در را��� ا� �5 ��ا� U"ر ذ�5 $ـ"، �� �,(� 

م ده" L)یا  . �د��< ��/ن ا� ���ا 
�ر��G �?,اه .١٦٧٧ �*(�)� �KU در را �?,ا(ـ"ا����@ـ"  یـدر /هKـ�G  "یـ� ،" (�ـز �ـ

 ،M,د !�M�' "@5 8,ا("ن ��" و س,ره ��  ��h7 و س,ره "�� TU�  و aFـd ز�)
درش را ��@" � ���vب و !*�B  ")ا,M . 



�X��N ز���  

  ���ز ��Lع� �اح��م >$ّ 
(�)*� ١٦٧٨. 
ن �AJGK اسK)ا �) �
 �?,ا�ّ ,�یزه!�� ت یـدر روا. ("� را �


 � ،ارد اس
���FGه و !�� �5 (�ز ��U و 
K ُ	 زو در  اسـ
ا �اد@� در�� ا	8h از (�
aFd زو��vب و  (�*!، Kه� �ا�� ًd,gMی "LـK� اذان �ا"d �5 BK5 و "LK� �

رش $"ه �� ،$@,د �B راDس �G*@yو ه��زهـ� وا�ـA رای[ �KـAJG اسـ
 سـ�) �  �ـ

!ز طـ, ��@�� ا�B Gو� ،�?,ا(@" ���) Aط وا�" و �ـه �� M,ر$ـ�ـت در Qیـاف و /

>G	��B - 
!�� �� - Jd��) aB "$� .  
(�)*� ١٦٧٩. �Fd نK)ا 
!ـ
 �?,ا(ـ" �AJGK اس�� (�ـز  و 5@" �5 (�ز را �ـ

� �ـو ( �$ـ" ��Gـ� �ـB ،� /ن را ط,ل �"ه@"5 ا��!BG را �gG?� �5 �?,ا(@" از (�ز 	�اد

 از (�ز اّو !ی - ال و7
 �5 	�اد(�ز ���@  B@� - M
و�ـG�� Bـ�  ،,ا("ه $,د ���G اس


 در �Q,دن (!ز ����h	 
ز�� و7�) 
���ـ,م  ،�
 /ن�در و7
 	hـ ااز (�ز 	�اد ،�
)�
K .  

(�)*� ١٦٨٠. �e (*"ن �� (�ز ���� Bp@G!ا B� �از رو 
� (ی!�
K  اوار�و س

 را  � �(!ن �"ون !�ر (�ز ��K)�5 ا 
KO "@5 .  

 ���,م �?,اه" (�ز� را �5یا�� ا�م  .١٦٨١ �*(�) !ـ
 M,ا(ـ"ه دو�ـره �ـ�� � 
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 �?,ا(ـ"!ه�>@ـ"  ؛(ـ"ارد �Bـ(� - )"S,اب�ـ�ـ� ا�( ر�ـءً  - دو�ـره M,ا(ـ"ن /ن ،��
) 
�S x)د,� AJGK��
K ـ"اG7و ا�ـ��,� �B  م5ـ� (�ـز وا�ـxF را (?,ا(ـ"ه �ـ� ا�ـ

G!��B �5 ��ا�ر دّو  ط �ـ�@ـ�� ا�B G(ـ"ارد و�ـ �Bـ(� ءً ر�ـ ،M,ا(ـ"�Bـم (�زش را �
Aم (� ،وا�,���B  ")ی�� ا  ,اء (�DG5ز ا  . "ی[ (�

ش (�ز  �ط8 $"ن�ّ"� وس,اس دارد BK5 � A�,� �5 �5 در (�ز � .١٦٨٢ �*(�)
�B ا(" و $,د,?� 
!�� �5 (�ز را � B ر,d در &�	، B� 
" یـ� ،$,د از وس,اس را�


 �?,ا("!�� ١.(�ز را �   
در �� 	�ز(" M,د ا��یا�� U"ر  .١٦٨٣ �*(�)�   !ـ
 �?,ا(ـ"5@" �5 (�ز را ���، 

Gا�� AJGK� ط
 �?,ا("!�5 (�ز را �� �� 
از   �ـدریـ� ا�� ا�� و (�U B"ر ا�GFّ  ،اس

 �� 	�ز(" �$" �د�K,زرو� FK) و � xGD�ن $,دیّ ,�A اذ�?)/ 

 (�,دن  ،D�?�

$" �B 	�ز(" ��ام� .  
(�)*� ١٦٨٤. B� U�� 
!�� �5 BG7زش را  ،$,د و�KـAJG اسـ
 K5ـB 5ـ� (�ـ


 �?,ا("/ن را دو�ره  ،M,ا("ه ا	�اد!�� �5 (�ز ا و � "��D� "�� ط8 �,دهّو ا��� x�، 
ز دّو �)
  . م او 5	B اس

(�)*� ١٦٨٥.  �5 B�7,� ز�) 
! هـ� 5ـ"ام از (�زهـ� ،M,ا(ـ" � ��Bّ ,�یا�م ��

  . �� او اG7"ا �5د  ,ان � را ��Bّ ,�ی
ز ا��  .١٦٨٦ �*(�)�) �h7 
!  <�� را �5ی $?ص د ی ،� M,د�ّ ,�یا�م ��h7

$" ���Bی/ن (�ز $"ن � B@ ")ا,M، B� ا �5د  ,ان"G7د  ،�� او ا,M ز$?ص  یو�B ا�� (�
 ��B<�� را ا�Gید L� �� ا�GاG7"ا �� او  ،/ورد طً@�� Aط وا�ـ� (ی�ـ�
�<ـ� /(�ـ� ؛ Kـ

jز ���,م ه�) Gا��"$� Bطط�سAF ا�G و  Gا� AFم س$ـ"�ـط �ـ��,م (�ـا�� ���ـ8  ،
ه �*5�Gا� !ّ�
/(�� ه� دو �� FG$ل در ا�GB ز
 �� F7�� در (�FK) ز ی�) 8F7  �ه�)/ 

 /(�� ��ای ،M,ا(@" Bرا دو�ره �� FgQ ل در�Gا�B ) در /ن (�ـز  �B,دن ��ً5�G*� �5
ن ذ�5 اس
 ا�� ��ی$. M,ا(@" Bا(" /ن را دو�ره � M,ا("هGا� 
 ط�ـ�,م !^وه �� ��ـ

                                                           
  . ديشود مراعات نما  یذکرم ١٦٩٥را که در مسأله   یا در خواندن نماز به جماعت نکته. ١ 



 ٤٨٣/  نماز جماعت  

ت د ی��
  ،ا�م�� $"�ا�G �هj ��ا �<�ی� xط، jزه� B�  , زی(" در اا�ـ� او  ،[ (�
  . اG7"ا 5@"
!ـ
  �را �5 از ا�G"ا �KـAJG �ـ,ده �ـ B ,ا(" (�ز �B�) FJGK 	�د .١٦٨٧ �*(�)��

ط�از �,ارد �@�� ا�j��B G در ��h [یا��GF ا( �?,ا(" 
ز اسKGـ�ء ،)وا�A اس�) B� و

!  ,ان �B را - $,د �B �5 ��ا� /�"ن �ران M,ا("ه -�� 
 M,ا("� @yو ه��] B�  ـ,ان 

 M,ا(" ،و �� ��AJGK� BG $"ه ه(�ز� را �5 وا�A �,د!�� " �ـ�(@ـ" (�ـز ! ؛�

pـA $ـ"ن ا
 �ـ� !ّ�ـوا�ـA �ـ,ده و  �	�3 و ��7ن �5 در ز�ن �hـ,ر ا�ـمQن ی*ـ
B� AJGK� "$� .  
(�)*� ١٦٨٨. ن ("ا(" (�ز� را �5 ا�K)ا�� اB� م  Aز وا� ی ،� اس
�ّ ,�یM,ا(" (�

ز �)AJGK�، B�) "@5 ا"G7ا(" �� او ا,  . 

  7\�7ماح��م �Dا�*ن @�ا�t و اذ>�ر '�0` 
(�)*� ١٦٨٩. ز را M,دش �?,ا(" <�یاذ5ر د  ،�١ از ��" و س,ره�" Qی���,م ��) .  
 �م (�ـز dـaF و �vـ�ب و !*ـ dـ"ال و دّو ا�� ���,م در ر�5ـ
 اّو  .١٦٩٠ �*(�)

و سـ,ره را " ��ـ" یـ� ،ص ("هـ"�5��ـت را  *ـ? ه�>@ـ" ،��" و س,ره ا�م را �*@,د
" /ن یـ� Bو�ـ ؛�AJGK اس
 ��" و س,ره را �?,ا(" ،ا�م را (*@,د �(?,ا(" و ا�� d"ا

ط�ـا�G �@ـ�� هj را /ن »��j ا����[ ا����jK ا��ّ « B/ه�GK �?,ا(" �Gّ  را Aوا�ـ، �GـKه/ 
ی س�,اً  >@(�y و "ی�<,  �� 8���� ("ا(GK[ د�K�، "@�� ")زش �?,ا�) Jd�a 
  . اس

/ن   ,ا(ـ" �Bـ ،از 5��ت ��" و س,ره ا�م را �*ـ@,د hBا�� ���,م �� .١٦٩١ �*(�)
  . �?,ا(" $@,د Bرا �5 (� ���"ار

ل 5@ـ" dـ"ا�ـ Mیـ ،ا�� ���,م س�,ًا ��" و س,ره را �?,ا(" .١٦٩٢ �*(�)Bرا 5ـ�  ی
�B ا $@,د"d� ) م
 و ��" و س,ره را �?,ا(" و ��ـ" ���Dـ" dـ"ا�ا�K� م �ـ,ده ،ا�ـ

Jd زش�)�
  . a اس
                                                           

البتّ+ه خوان+دن حم++د و س+وره ني+ز در بعض++ی از م+وارد ک+ه م++أموم، ي+ک ي+ا چن++د رکع+ت دي+ر آم++ده، . ١
 .آيد، واجب است باتوضيحاتی که در مسائل بعد می
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 d"ای ، (�ی $@,د Bا�م را � �اr "d �5 "@5ا�� ���,م $ .١٦٩٣ �*(�)Bـ@,د  ی*�
  . ��" و س,ره را �?,ا("  ,ا(" �B ،<�ی$?ص د  � d"ایا�م اس
  �و ("ا(" d"ا
(�)*� ١٦٩٤. �g! و ��Z ز�� ا�G ،���,م در ر�5
 اول و دوِم (�@��Aط وا�، F)ی "

� �� 
  . "ی/ن ذ�5 �<,  ���" و س,ره را �?,ا(" و �AJGK اس

  ��ع����ز kL %�دن �mح` ی�Rا
Jd� 
!@ـ"ه ذ5ـ� یa /ن در �Kـe, �/ 8pـزده $ـ�ط دارد 5ـ� یa �,دن (�ز ��

�B د,$ .  

 7\�7م @G* ا@�*ا %; ا�7م ��Lع� را دا�R :*R�% ;�Rط اول

ل �$ـ" ،در اG7"ا �� ا�م ���,م�ه �ا�� ا(< .١٦٩٥ �*(�)�G� ")او"M �� ّ�ب� ، 	 5Bـ


 �� ا(< �اّ� ا�� اG7"ا ؛اس! /سـن یاز وس,اس  ی8��B ره �<�ی�ه د �او �� ا�م ��

�ه هـg7 jـ" ��7ـ
 �[ ا(<ی�5 در ا Bدر d,ر  ،$"$"ن (�ز M,ا("ن �� او و �(@" /ن �
��7
 در ا���!Jd xG ،"ی(� "g7 ون"� �ه�[ ا(<یa اس
 اّ�،  ��(�ـز ��ـ!xG �@ـ
Gا��Aط وا�، Jd�) a�
K .  

�� >ـ; ید 7\�7م و 7\�7مQ�% Q� Q ا�7م و 7\�7م و ه�|[�%: �Rط دوم
  Q 7\�7م و ا�7م ا�0 ح�R�=� �$t*�وا60; %

ز ��!ـ
 از �u@� 8p,ر .١٦٩٦ �*(�)�) 
Jّd 5ـ� �ـ> ،در $�ط دّوم 
�� اسـ
 را از هj �"ا 5@"�)/، i)Mـ,اه  و @�ـیا��ـل ا ر و,ای د ی�(@" �Uده  ،"ن $,دیاز د  M,اه �

(i (*,د�، $ "@)ف و � *���dB P)م  ،ر
TU ا�� در  ���  � ��hـیـ(�ز هB از 
)/p�B [ �ـ�>@ـ ،gـل اسـ
<� �5 واسـ�3 ا ّ ی[ ���,م و ���,م د � �ی [ ا�م و���,م�� ،�

"$طM 8,اه" $" ،�� 
!ء $"ه[ ��j یو زن از ا ��@�Gاس 
ن ،اس@<  �5 ��در �Kـ�
  . M,اه" /�"��" 

(�)*� ١٦٩٧. 
! یـ ،[ /ن زن و ا�ـم�>@(�y � ،زن �$" ،��د و ���,م ،ا�� ا�م ��



 ٤٨٥/  نماز جماعت  

 ،�5 ��د اس
 و زن �� واس�3 او �ـ� ا�ـم �gGّـ8 $ـ"ه اسـ
 �<�ین و ���,م د [ /ن ز ��
dـD,ف  [�اّ� ا��م ���,ط �� و�,د �8p �؛ ا$�ل ("ارد ،و �(@" /ن �$" *��$ ،�Uده

@yان و ه�,)ه�(@ـ"  ،��!ـ
 و �ـ��,م هـ� دو زن هKـG@" ا�ـم �5 ��,رددر  [�M,ِد �

 ��دا!$" Bن �ا��م و�,د �8p در (�ز ��� .  

[ �ـ��,م و K5ـB 5ـ� � �ـی ،[ ���,م و ا�م�� ،ا�� ��" از $�وع �� (�ز .١٦٩٨ �*(�)
طـ8  ،<�� �pـ8 $ـ,دی� د � >ی�Uده  ،اس
8g �� ا�م واس�3 او �Gّ � ���,م �� 
!ـ��

B� د,$  Zم �� و,��� 
5ـ�  ��ـj ه�y@ـن [یـ� از اا�GّFـ ؛"یـ�D 	�ادا !�8 (��و mزم اس

$��، �Gزن اس
ء $"ه اس@ .  


� ا�� � .١٦٩٩ �*(�)�� )m,طB اّو  �,دن 'd8 - لp(B �5 دو  - (� و�,د �K5
دهیط�ف d' اGK )م راا "،ا� F)�"@@، B� "@@5 ا"G7ا�� ��و (  ,ا(@" ا � �
�ّ! )m,طB دن,� 

� د ی�Dd از B�5 دو ط�ف /ن ا5 �،<ی� B)KدهیGK  ,ـM �,ـ�ـ' �d ")اF) ـ"�د را@@، 
B�   . "@ی ,ا(@" اG7"ا (�

(�)*� ١٧٠٠. 'd ا��  
  ـ درِب �KـL" �ه! ،��سـ" - �$ـ"  5Bـ� �ـز �ـ - ��
�,���B 8 درب�
 d' ا ،�5 ��*Uده و �ـیGـK�]  ,ـ�ـِ' �d یاو وx  8ـM5ـ� در دا

� "LK�B "$�، �p�B "$F)، 
!زش �� ���)، Jd�) و 
(�a اسK5 �B  
5ـ� U*ـ

 B "@@5س� او اG7"ا �!ز$ن �� ���)، Jd� a �B "$( ���� ؛�K5B ر دو ط�ِف �5 د


 � $"ه در �8ِل  *�d' اّو �K7ا �ون درب� "LKدهی�GK  م د,��� 
 ،<�یا(" و از ��

 دار("!ل �� ��g ّا(@" ه ه�>@" ،ا,G)�� یr  ,�� 'd اد�	از ا�ـ8  Mد را �5 دا,M

"@GKه "LK�، 8pن LK� (F��"@@، Jd" ,ارید ( �� سAF و�,د �*G!a اس
 و �(�ز ��

در ��B  Jّd ط,ر 5�ّ  
!
�$�ط ( ،(�ز ��K  "ّ� یـا87 �5 ���,مr  'ـd ـ� ازD)

 ,���  ,Mیx F� را�"@ 	ل 5g ّو اB 
  . اس

 سG,ن ا .١٧٠١ �*(�)*U �5 BK5دهیGK،  
 واسـ��3  >ـ¢ �ـیـا�� از ط�ف راس

$"<� �� ا�م �Gّ ی���,م د F) 8g، B�) "ا 5@ـ"G7ـ؛  ,ا(" ا� یـ>@(yـ� از طـ�ف راسـ
  Bو
� "$� �G$ل داg ّم ا [�از �ـ��,� rیـ ��(G,ا(" هـ ه�>@"" یاG7"ا (�  ,ا(" B>¢ �� ا�

 ,�� 'd� F� د را,M�"@ .  
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  ��Bدن ا�7م از ��L 7\�7م %$[*'� �=�R*ی��L ا: �م�R0ط 

دن ا�میا �� ا�� .١٧٠٢ �*(�)GK ر (�� ��"ا<� �دن �ـ��,م یا �از �ـGـK � "ـ@��
$ـ"�[ س�ا$ـ�� ا�� ز�ـ�و ( �$" ا$�ل ("ارد� A 5ـ� و Bـ	م در ط�اسـ
  ��@ـ" � ا�ـ

$"یBF /ن ز �در d,ر B �5 س�ا$ ،GK"ی�F) د K� ]aـ3ّ ��$ـ" 5ـ� �ـ� /ن ز�ـ �و طـ,ر 
B�  ,ارد ،@"ی�") B�)� .  

(�)*� ١٧٠٣. "$� �ـ� و�ـB ا�ـ؛ ا$�ل (ـ"ارد ،ا�� �� ���,م ��@" � از �� ا�م �
 ,>) �5 "$
 Jd ،ا(" �ع �5ده@" ا�Gی7"ر� ��@" � �!���) a�
K .  

  �B*ی���م 7\�7م L$�'� از ا7: م���ر �Rط 

���,م   .١٧٠٤ �*(�)F)م " ی$ـ"  rی ،ن>� ��د �$" >� ز  - GK"ی���, � از ا�� �D)
$@"ی� �D) "@< 
 �h,ر دار(" و � ِ[ ����� ا�� ���,� - !(Dـ�  rیـ*�G از ���د در ��

"@GKه، Gو�ا�K� �5 
ط وا�A /ن اس� ) 
  ـ�  !�ـ A�KـG@" و ��ـ"اریا�ـم ��!ـ
ط �AJGK اس
 ��5" و ا�GKG@ی� 
 س� ا�م �*Uی� rیـ @�ـ  ،ا�� ���,ِم ��د GKB@" و

"$� �D)، وK� �5 ل ("اردط �KـAJG اسـ
 5ـ� در ��ـن �ـGK" و ا�Gیا�م � �ا$�
"$F) � ,�� م  . ر5,ع و سL"ه و (*M ]GK,دش هj از ا�


 ،ا�� ���,م .١٧٠٥ �*(�)!ط وا�ـ�Aـ�@ـ�� ا�G ،�ـ�د �$ـ" ،زن و ا�م ��، " یـ�
A�! م�5 � �ا87 �� ��"ار	d�� �ّ"  [یGK" و ای � � ���,ِم زن از ا� "$سL"ه او  ��

وK�� ط �KـAJG اسـ
 5ـ� زن �ـ� �ـا�م در �ل سL"ه �$ـ" و ا�G �دو زا(,  ��
8 �5 �$"  �  !�A �ا  �,(�J� ه"Lاو س � 
*U� یاK"ـ$دن ا�م �G .ـ@yا�ـ� �ه� ]


 اس�3و !ل ���,ِم زن �� ا�م ��g ّا، 
�� ا�G ،���,ِم ��د اس@��Aط وا�، " �ـ��,ِم ی�
A�! زن از ���,ِم ��د دو  ��ـ �سL"ه او �Kـو ��5 � ��"ا8ّ7 �� ��"ار ،GK"ی � �

  �  !�A �ا  �� �,(� زن �ط �AJGK اس
 ����5,م ��د در �ل سL"ه �$" و ا�G �زا(, 
"$� �5 8J� ه"Lاو س 
*U دن ���,ِم ��د �$"یا ��GK .  

ط وا�ـA /ن اسـ
 5ـ� ا�ـم �ـا�G ،ه� دو زن �$@" ،ما�� ا�م و ���,  .١٧٠٦ �*(�)



 ٤٨٧/  نماز جماعت  


 و ���,�!<ـ�ان یKـG@" و ا�ـم ��ـ, � از د ی' �یـرد  rیـه�ـ� در  ،dـ' اول ِ[ ���
  . GK"ی(

KـG" و ی�AJGK اس
 ط�ف راسـ
 ا�ـم � ،��د �$" rی ،ا�� ���,م .١٧٠٧ �*(�)
�� �@ـ Bو�ـ ،KـG"ی�ز هAJGK� j اس
 5ـ� در طـ�ف راسـ
 ا�ـم � ،زن �$" rیا�� 

�5 ��ن سـL"ه زن �Kـو ��"ا8ّ7 �� ��"ار ،ط mزم�Gا�� ا�ـم در  �دو زا(ـ,  ��ـ
"$ل سL"ه ��، A�! از او  �ا  ط �KـAJG اسـ
 5ـ� زن �ـ� �,(ـ��ـKـG" و ا�Gی ـ� �

A�!  �  "$� �5 8J� ه"Lاو س 
*U دن ا�م �$"یا ��GK .  
 �KـAJG ،��د و >@ـ" زن �$ـ@" rی یزن  rی��د و  rی ،ا�� ���,م .١٧٠٨ �*(�)


 س� ا�م �یزن  rیGK" و یاس
 ��د ط�ف راس
 ا�م �*U زن "@< ��  ؛GK@"ی@� �GّF�ا
Gط�ا�، �,��� 
از ا�ـم  ،$ـ" ذ5ـ��5 در �Kـ��� F7ـ8  ��"ا87 �� ��"ار ،زن [�mزم اس

 
!  . GK@"ی�  �  !�Aو ���,م ��د ��
�AJGK اسـ
 �ـ�دان  ، >@" زن �$@"ی rی>@" ��د و  ،[�ا�� ���,� .١٧٠٩ �*(�)

*U
 و ز(ـن U*ـ
 سـ� �ـ�دان �!5ـ� �@ـ��  �KـG@" و �ـ"ا87 ��ـ"اری
 س� ا�م ��
Gط�ا�، �� در GK@"ی�  �  !�Aو ���,��[ ��د  ز(ن از ا�م ی" زن ی��K� )١٧٠٧ ( �5ذ"$ .  

  � �Rدی���ز ��Lع� رع� �ه� m Q&�اّ'�Gل %: �R4]�Iط 

(�)*� ١٧١٠. 
! ،[ ���,م و ا�م�	d�� � در (�ز ��F)ز  "ی ���ـ�  ؛�$ـ"د یـ!�	ـً
G5ـ� �ـ�ا� 
ط وا�A /ن اسـ�دن ا�ـم �یا �سـL"ه �ـ��,م و �ـ �[ �ـGـK� از �Gـ*

 �Gر���[ 7"م ی�,���B١ "$F) ��dن � �ـ��,��و ه� 	K)ا ��d5ـ�  j�� ]B در �,رد 	
ده و از ط� یاو ا ���, GKی
ر ،2 او �� ا�م �8gG اس�� B� Gو ا� "$ط �AJGK /ن ��

�5 
دن یا �� اسGK� دن ا�م یا ����,م �GKیK5 B  ,�� �5� دهیاو اGK، از ��ـ x
� �"نا("ازه ن در �K)اB � ه"L�5 �� سB رود، "$� �G$ا") ��d	 .  

(�)*� ١٧١١.  "$F) 8gGّ� م5ـ�  ��B واسـK5 �3ـ Bو�ا�� ���,م از س�
 ��, �� ا�
 
8 �$"یط�ف راسgGّ� م >¢ او اG7"ا �5ده �� ا�، F)ی� ��d Bو $?gـ[ ���,م �" 	

                                                           
  . ک متر استيحدوداً ، ک قدم بزرگي. ١
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ل او �� ا�م اس
��5 وسg ّا ��ز  ، ط mزم�ـ���� �@ـ�� ا�G ؛د �$"ی!�	ً،  [�" �ـ >@ـیـ�
g?$B  
�[ 7"م �ی*�G از ��ر��G �� ،>¢ او اG7"ا �5ده ی�5 در ط�ف راس,��B  ��d	

"$� �G$ا") .  
<� �� ا�ـم ��!ـ
 �gGّـ8 ید  [�2 ���,�یاز ط�  M,اه"  Bا�� ���,م � .١٧١٢ �*(�)

ل  ،$,دg ّـ�اU ن
 از س�
 ��, و س�
 راسـ
 و سـ�
 >ـ¢ ا��ـ!� ی�� ا�م ��


 �8gGّ $,دیاز ط�   ,ا(" B �)Bو� ؛اس!
 س� �� ا�م ��*U 2 ���,م .@yزم �ه�m ]


 ���,م از س� ط�ف�(K ),��، 
8 �$ـ" ) س�
 >¢ ،س�
 راسgGّ� 
!�� ا�م ��
ل از g ّا ���ی�r 	  . اس
 Bط�ف 5

 �ی ،[ ���,م و ا�م�� ،(�ز ن��ا�� در  .١٧١٣ �*(�)�K5 م و,��� ]B  5ـ� �ـ��,م �ـ�

د Uی	d�� ز  ،واس�3 او �� ا�م �8gGّ اس�� x�ط ���,م � ا�م i37 $"ه و (�ز  ،"یF ار

د یـ	dـ�� ز  ه�>@ـ" ،"ا $ـ,د�ـ7"م ��رگ 	d�� r Uی*�G از ����� ا�� � ؛$,د  B	�ادا �
"$F) دقd، @��� Gا��Aط وا�زش را �� g7ـ"   ,ا(" Bو � $,د  Bدا �(�ز ���,م 	�ا ،�)

  . 	�ادا ادا�� ده"
(�)*� ١٧١٤. F�  م���" از�5 واس�3 اّ gـل  d' ��,ا	�اد� از ا��  ،�ة ا��mام ا�

"@GKم هن (�د �و  ��F,ده /�ده (�ز  ،	�د �� ا�)/ ]GD� یـ�r "ـ$5ـ� در  �(�ـز��ار ،�
دهیd' ��" اGK، �B ")ا,  F� � ,>� ـ�اد، ه�>@ـ" ؛"یـ�	ن ا/ F�  ـ@" ��ـه@ـ,ز$ ؛(<GDـ� �

@yاول ا�ه� 'd دهی[ ا�� ���,م درGK، F�  از "����,��� �y)5ـ� واسـB  �3@�� ا�م >@
"@GKم هل او �� ا�g ّا، F�  و "@$ن (�د �/�ده (�ز �)/ ]GD� ی�r "$�، �B ")ا,  F� � �

ط �AJGK /ن اس
 �5 در ه� دو d,رت ���,م dـ�F 5@ـ"  ـ  �ا�B Gو� ؛"ی�<, Fـ�� �
ــ� ا�ــم ��!ــ
 هKــD��@B "@GــG[ �ــ��,�  �ــم $ــ,د ســ}T  ،5ــ� واســ�3 اّ gــل او �

F� ام را �<, �ة���mیا" .  
(�)*� ١٧١٥. )K5 ز ه��م $ـ,د و 	ـ,رًا  ��5 در � 'd�B  ,ا�� (��  "@GKد ه�	

5ـ� در dـ' !�ـA  �ا	ـ�اد [�>@(yـ� 	dـ�� �ـ ،�� ا�م اG7"ا (�@@" �<�ی(�ز د  ���ا
)K5 � "@GKهB � 'd �5 در)K5 از � ,�B "م $ـ"ه 7ـ�ار دار(ـ�5 (�ز$ن  �،  !�	ـً

ط8 � دیز � A�! 'd 
!�� "$�B ادا � $,د�	ن ا�ـ�  [�ه�y@ـ. ��دد  Bو (�ز /(



 ٤٨٩/  نماز جماعت  

دی	d�� ��5,ر ز  �$" وF)B )K5B  "ـg7 م $ـ"ه و5ـ� در dـ' ��ـ, (�ز$ـن  �ـ
ط �5 !�	ً � GK@"ی� �ا  �Lّ"د �� ا�م را ("ار(" �� �,(� �اG7"اF ب $,(" و ار,KJ� 8p

ً̂ 37ـ ،/ن �pـDd8,ف �� ��
 و�ـ,د  [�� طـ8  ،�ـ�دد 5iـ� Aـ' !�ـd 
!ـ��
�B ادا � $,د�	ن d��و $,("  (�B ا�� �KJ� 8p,ب و ا���دد   Bو (�ز /(	  ً هj !�	ـ
د (یز � 
K�
 A�! 'd �@ـ�� ا�B G[ 7"م ���,�ی*�G از ��ر�B �� �Gو!�� 
ط �ـاس

 Aوا�Jd��) aB �"$ .  
(�)*� ١٧١٦. )K5 ز ه�� 	�د هGK@"  �ـم $ـ,د و ��5 در � 'd�B  ,ا�� (�

دی!�	ً ز  ،	,رًا اG7"ا ��@@" و 	d�� ��5,ر  "$ی� ���G*  �Gر�� ���Bـ,�7ـ"م  [یاز �
"$!ـ
 dـ' ��ـ"  ،هKJ� j,ب (<ـ�دد دیز  ه�>@" ،���Gا� ��ط وا�ـA �ـ�@ـ
Jd��) aB "$� .  

(�)*� ١٧١٧. 
!ل در ��g ّا�� واس�3 ا، �� �yّ��� "$(�y ("ا(@ـ" (�ـز او  ،�@<

ط8 اس� �) ل !�^ ی�Gو ا�Bز  ی$" Jd�a ش�"ه@" �5 (��، �B "@)ا 5@@" و   ,ا"G7ا

@yه��G!�� �$ـ ،واسـ�3 اّ gـل ،اسـ
 Bدوازده ا�ـ� ����5 ا�ـم /ن $ـ B[ ا�� در ��
�$" Bدوازده ا�F)، ز ا�) �y)$ـ"�dـJ ��� ط2F ��هA و و>@� a، ـ�B "ـ"ا ا  ,ا(@ـG7

"@@5 .  
ل او �� ا�م ��!ـ
  B@�ا�� (�ز��ار �"ا(" (�ز ���,� .١٧١٨ �*(�)g ّ�5 واس�3 ا


ط8 اس� "@GKه، �)B ")ا 5@"  ,ا"G7م اا�ـ� ("ا(ـ" (�ـز /(ـن  Bو� ؛�� واس�3 /(ن �� ا�
Jd� 
 (�یa اس، �B ")ا,    . "یاG7"ا (�

ل ���,� .١٧١٩ �*(�)g ـ� وسـ [ ��د�ا� 
زن  [� �ـ��,�یـ�� �ـ��,م ��� ا�م ��!ـ
	5B )�
K.  

  از ا�7م ��Lع� �7اع�ت 	�دد ��و��X%��7 و �: �RI/Rط 

(�)*� ١٧٢٠. 
!
 $�ط اس
 ���,م از ا�م ��!��ـ
 و U ،در (�ز ��Gو�ـ��� 
8p ��" ذ�5 ��و�� وا�a�U A �,ارد وا�A و�5e, �Q  "ی(�K� م در  . $,د �B از ا�

(�)*� ١٧٢١. F�  �5 ���,م 

 $�ط اس!�� 
Jّd ز را �دراز  �F78ة ا��mام (�
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 ,>) 
!�ه�y@. "یا�م ��F) ]یF�  "�U �� م���ـ�  ،ن ��سـ("یـ�ة ا��mام را 8F7 از ا�
Gا��F�    �5 
ط �AJGK /ن اس�F�  م (*"ه  . "ی� (<, �� ا�م  �

(�)*� ١٧٢٢. U م س^م ده"�ا�� ���,م س�,ًاa �(�ـزش �ـ� ��!ـ
 dـx، J از ا�

 دو�ره � ا�م س^م �"ه"�اس
 و mزم (K، ا� ����U jم س^م ده"�� !�"ًا ه ،x از ا�

Jd 
!  . اس
 �aا$�ل ("ارد و (�زش �� ��
(�)*� ١٧٢٣. Q ا�� ���,م�F�  ام�� از��mة ا�، از ا�ـم  F7ـ8<ـ� (�ـز را ید  �ذ�5هـ

 �"ا(" ا�م >� و7
 /نی د$@,   Bرا � [ ذ�5هیاا�� ���,م  Bو� ،" ا$�ل ("اردی�<,   را هـ
�B  ,ی�"، Gا��U �5 
  . "یx از ا�م (<, �ط �AJGK /ن اس

(�)*� ١٧٢٤. <� /ن �(@" ید  �5ره ،$,د �B از /(�y در (�ز M,ا("ه ��" Qی���,م �
سG[ را � ا�م  ور5,ع و سL,د M�� و ]GK*)�5ی B /ورد و ا�� !�ـ"ًا  ��" از ا�م �� �

8F7  "م دهL)م ا �ّ" یاز ا�B  دیز��ـ
 �طـ,ر - ��" از ا�م �G� 5ـ� U و�ـو��در /ن  
5ر "dم ده" - (�@" قL)ط8 � ،ا!xG در /ن ��ء ���B ؛ $ـ,دGا� ��ط�ـ���ـ� �@ـ 

 xG!�� Aوا� ً̂ �ط5� 8�B ؛$,د �" �ـ� یـ�D 	ـ�ادا !�ـ8 (��ا�� (�ز��ار �� وB Zو
gD ��B 5���K� اه" /�") ١٧٣٥(  � در,M، Jd زش�)�
  .a اس

(�)*� ١٧٢٥. U ـ� اط��ا�� ���,م س�,ًاy)دارد  ن@ـ�x از ا�م س� از ر5,ع ��دارد >@
ط mزم��@�� ا�G ،رس" �B �� ا�م ،در ر5,ع ،�5 ا�� ����دد، " �� ر5,ع ����دد و � ا�ـم ی�

ز رای[ d,رت ز یس� ��دارد و در ا�) 
ط8 (� د $"ن ر5,ع �5 ر5[ اس�B "@5   و ا�ـ�
!xG ،!�"ًا �� (<�دد��، Gا� ��ط8 � ،ط��@�B ـ $ـ,د�5ـ� در  B��(�ـزش �ـ�  gDـ Bو

���K� )اه" /�" ) ١٧٣٥,MJd�
x از /(�ـ� �ـ� �ا�� �� ر5ـ,ع ���ـ�دد و Uـ Bو� ؛a اس
ط�(�زش �@�� ا�G ،ا�م س� ��دارد ،ر5,ع ا�م ��س" Aوا�، 
ط8 اس� .  

هً س�  .١٧٢٦ �*(�)FG$ه ا�� ا"Lاز سF� ـ� ���دارد وy)@< 
@" ا�م در سـL"ه اسـ
�� ا ،رس" �B دارد �5 ا�� ����دد در سL"ه �� ا�م @ن�اط�@�Gزم��m ط، " �ـ� سـL"ه ی�

ق �ی����دد و >@(�y در ه� دو سL"ه اD ّا ]�"GD، ا���ه 5ـ� ر5ـ[ یز  "Lد $"ن دو سـ

ز �ط8 (� ،اس�)B د,$ .  

(�)*� ١٧٢٧.  هًFG$�5 ا BK58F7 �Gه ��دا$ـ"Lم س� از سـه ه��ـه �ـ� سـL" ،از ا�



 ٤٩١/  نماز جماعت  

8F7 مزش dـJ(�ـ ،س� ��دا$�G اسـ
 ،"ن او �� سL"ه�از رس ����دد و ���,م $,د ا�� a

ق �ی� در ه� دو سL"ه او�B ا� ؛اسD ا ]�"GD، زش�) - Gا� ��ط�ـ�@ Aطـ8  - وا�ـ�

  . اس

هً س� از ر5,ع  .١٧٢٨ �*(�)FG$ه ��دارد و س�,ًا یا�� ���,م ا"Lس @�ـ� یل ا� �� Mی
 سL"ه ��(<�ددی�� ر5,ع  ،رس" ��B ا�م (�، Jd زش
 و (�!���
  . a اس
(�y  ،@" ا�م در سL"ه اس
�و �F ا�� ���,م س� از سL"ه ��دارد .١٧٢٩ �*(�)@<

M ل ا����� سL"ه رود  ،@�� � ا�م سL"ه 5@"ی�� g7" ا ،@�� سL"ه اول ا�م اس
ی
ب � ،/ن سL"ه ،و ���D" سL"ه دوم ا�م �,دهK� �� ه دوم او"LسB  /و ا�ـ� �ـ�  "ی

Mل ا�" یـ� ،سL"ه رود و ���D" سL"ه اول ا�م �,ده �� ،@�� سL"ه دوم ا�م اس
ی

 و ه��اه��G� "g7 �� ه را"LسB  ه رود و"Lم �� س ا�م  �م 5@" و دو�ره � ا��

م 5@ـ" و دو�ـره  ط�ا�G ،در ه� d,رت�  
!�� �5 (�ز را � 
�AJGK /ن اس
  . �?,ا("

$ـ" 5ـ� ا�ـ� سـ�  �از ا�م �� ر5,ع رود و ط,ر 8F7ا�� ���,م س�,ًا   .١٧٣٠ �*(�)�

 ا�م � ���دارد �� ��"ارpاز �7اB "رس،  Aذ�5 ر5,ع را �� ��"ار وا�ـ �y) و "یـ�<, >@

 ا�م �ـ� ر5ـ,ع رود �م $"ن 	,رًا س� ��دارد و ��" از � 
p�7ا، Jـd زشa اسـ
 و �(�ـ
ط و ��@�� ا�G ،ا�� !�"ًا ��(<�ددJd xG!�� Aا��) a�
K؛ �زش ��  B gDو�)��B 

���K� اه" /�") ١٧٣٥( �5 در,M، Jd� a�B "$�.  
$ـ" 5ـ� ا�ـ�  �x از ا�ـم �ـ� ر5ـ,ع رود و طـ,ر�س�,ًا Uا�� ���,م   .١٧٣١ �*(�)�


 ا�م (� �������دد �� >pاز �7اB "رس،  ,>� Aذ�5 ر5,ع را �� ��"ار وا� 
 ،"یmزم اس
Gا� ��@� T{س� �G$زم س� ��داm ط
 و ه��اه��G� "g7 �� وB،  ر5,ع �� 
! ا�م ���

ط �در ر5,ع دوم ا�d ]� G,رت �GD[ ذ5یرود و در اAJGK� 
ا�ـ� �DـB  ]Gو�ـ ؛اسـ

 در ر5,ع � A�,�O  �  ،لذ�5 در ر5,ع اّو !
 ا�م ����G�B ی( $,د@�B  ا�� ذ�5 را

7 ���ا  "B	�Gdی�<, � 
!
 را  ـ� ) �("  B �)Bس� ��دا$G[ و ر5,ع � ا�م ����G�O 
75ـ�  �$ـ,د و در �ـ,رد  ـ ا�ـم ��!ـ
 �ـ� او ��Jـ2  ،��(" 5B@" و در �ل ر5,ع �

Zو��D 

 اس!
 از ا�م ����G� و ]G$ا�� !�ـ"ًا �ـ� (<ـ�دد  ،اش س� ��دا xG!��ـ
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Gا� ��@��Jd Aط وا��) a�
K ؛�زش ��  B gDو�)��B ���K� اهـ" ) ١٧٣٥( �5 در,M
"�/، Jd�
  . a اس

��,م س�,ًا 8F7 از ا�م �� سL"ه ��ود mزم اس
 ذ�5 سL,د را �ـ� ا�� � .١٧٣٢ �*(�)
 ,>� Aی��"ار وا�Gا� ��ا�ـم  از ��و�ـUسـ� ��دا$ـ�G سـ}T �ـ� g7ـ"  ،ط mزم�ـ" و �@ـ


 �� سL"ه ��ود و در ا!ط �KـAJG �ـ[ سـL"ه ا�Gیـ�GD[ ذ5ـ� در ا ،[ d,رتی��


 ا�م Oاول �,�A  �  ها�� �GD[ ذ�5 در سB "Lو�. اس��G�  د,Lدر سـ 
!ـ��

�B را  �  ،$,د 
��G�O 7 ا�ـم ��!ـ
 �ـ� او ��Jـ 5B@" و در �ل سL"ه �  ")�� 2

 اس
 ا�� !�"ًا ��  �5��D وZ �$,د و در �,رد !
 از ا�م ����G� و ]G$اش س� ��دا

�� ا�G ،(<�دد@� xG!���Jd Aط وا��) a�
5ـ� در  B��(�ـزش �ـ�  gDـ Bو�ـ ؛Kـ
���K� )اه" ) ١٧٣٥,M"�/، Jd�
  . a اس

هً 7@,ت �?,ا( .١٧٣٣ �*(�)FG$�5 7@,ت ("ارد ا BG�5م در ر در رG�5ـB یـ ،"ا�� ا�
هً �*v,ل M,ا("ن  *ّ�" $,دّ�" ("ارد �5  *FG$ا، ���F) 7@,ت و  *ّ�" را �?,ا(ـ"ی,م "، 

�) B�دن ا�م �یx از ا� Uی ،x از ا�م �� ر5,ع رود� ,ا(" B UوGKی"GـK؛ " dـ�F یـ���ـ� �
ز را � او �?,ا("�5@"   7@,ت و  *ّ�" ا�م  �م $,د و ���) � .  

(�)*� ١٧٣٤. K5B  �5ی rد ی 
 �B ا�م اG7"ا 5ـ�ده اسـ
 در dـ,ر � � �ی >@" ر�5
 �5�B ")م (�یا�� س,ره  دا 7@,ت را  �م 5@" �� ر5,ع ا�B "ـ� !�ـ"ًا سـ,ره  ،رسy) یـ>@

!xG در /ن ��ء ،7@,ت را �?,ا(" و �� ر5,ع (�س"��  - Gا� ��ط����� �@  Aوا� ً̂ � -  5ـ
ط8 ��B ؛$,د �(�y �� وB Zو@<�5ـ�  Bو K5ـ سـ
ا �a" (�ـزش dـJی�D 	�ادا !�8 (�

 ،رسـ" B" �� ر5,ع ا�م �ـی ا�� $�وع �5ده  �م (�ی@ن دارد ا�� س,ره را $�وع 5@" �اط�
د ط,ل (�*"ی�5 ز  Bدر d,ر ، G�5 س,ره را $�وع 5@ـ" �ا� 
 ا�ـ� یـط �AJGK /ن اس

��ـ
 و ه��اهـG@ـ" �ی5ـ� (<,  �ط,ر د ط,ل ��*"یا�� ز  Bو� ؛"ی$�وع �5ده  �م (�B 
" و��(ـ� ��ـ!xG در /ن یـ" $�وع (�@" و >@(�y $�وع 5ـ�ده  �ـم (@�ی� ،B "@5ا�م �

Gا� ���ء ���� �@�� ً̂ �5 Aط وا� 5ـ� در �Kـ��� �JBا�� ��  ,B eو� ؛�طM 8,اه" $" 
)١٧٣٥ (Zاه" /�" �� و,M�"@5 8�! ادا�	 �D، Jd زش�)�
  . a اس



 ٤٩٣/  نماز جماعت  

Iط ه���R :% ز %*ون ع�ر �7\�7م در��� Q*G@ *]�� ادا�K  

��ـ!xG �@ـ��  ،"یـ[ (�ز �"ون !�ر g7ـ" 	ـ�ادا (�����,م در � ا��  .١٧٣٥ �*(�)
Gا��Jd Aط وا��) a�
K؛ �زش B Jdو�)�Zو �� ��)/ �>� 
�D 	ـ�ادا !�ـa� 8 اس

Gا� ��@� �5 "$ط وا��A(��ده �، را 5ـj و  ���ـا�� > Bو�دو�ره �?,ا(" " (�ز را ی�
mزم  ز(�ـ دو�ـره M,ا(ـ"ن ،5@ـ" B(�ـ (�ز را �ط8 ،د �5ده �$" �5 در d,رت !�ریز 
)�
Kو  ؛ �Gادا 5ـ�دن /ن را ("ا$ـ�	 "g7 زً̂ ا�� از اول (� را (?,ا(ـ"ه  ��ـ" وسـ,ره��

�(�ـزش را �ـ�   ,ا(ـ" d ]B,رت �یدر ا ،"ا $,د�U xی��ا �[ g7"�در �ل ر5,ع >@ Bو

 �5 /ن را �g7" 	�ادا  �م 5@" و mزم (K ")ره �?,ا�ـj ا�ـ� [ اسـ
 ��و ه�y@ـدو�

 از اّو ! �سL"ه را �ـ�ا rیل (�ز g7" 	�ادا �5دن /ن را ("ا$�G و ���,م در (�ز ��


 و ه��اه��G�B  و ��" از /ن >@یز "$د �5ده ��] "g7� ی��اx ـU�x /ا�ـ�  ،"یـ اّ�ـ
�� �@ـ ،را (?,ا(ـ"ه �$ـ" ��ـ" وسـ,ره���,م از اول (�ز g7" 	�ادا �5دن /ن را دا$ـ�G و 

Gا��Aط وا�، 
!��، Jd زش�) 8dا ������) aB "$�<ـ� /(�ـ� �هـ8 7dـ� ؛ �
"$ه ���در 	�ا� �B@ی( � ,5 ���K�B "$��ـ
 Bو ر5@) (��ده �G� "ـg7 �� م  رااز ا�ـ


!	� (��ده �$" �5 در ا ،��eزم ( [یاm رت,d�
K  زش را  . دو�ره �?,ا("(�
(�)*� ١٧٣٦. 
!
 	�ادا �ّ ( �!�ر 
!�ّ ��  ،ا�� ���,م ��" از ��" و س,ره ا�م ��


 ��" و س,ره را �?,ا("�mزم ( ،5@"K، �x از  �ـم $ـ"ن � Uیا�� �"ون !�ر �$"  Bو
  . mزم اس
 ه�� ��" و س,ره را �?,ا(" ،ط��@�� ا�G ،"ی
 	�ادا (��ّ ��" و س,ره (


 ّ�ـدو�ـره (  ,ا(ـ" B(�ـ ،"یـ
 	ـ�ادا (�ّ�ـ[ (�ز ��!ـ
 (�ا�� در � .١٧٣٧ �*(�)
@y5@" و ه� 
!�� ا�G[ ا���@� 
 (� ی
 	�ادا 5@" �ّ ا�� ��ّدد $,د �5 ( ،ط وا��Aس

�g  "�� و�j >��"@5 م�  
!��   . �د �5 (�ز را �
 (�ی
 	�ادا �5ده �ّ [ (�ز (�5@" �5 در � rا�� $ .١٧٣٨ �*(�)،  �<�ارد �5 ی�@� "

) ّ�

 	�ادا (��ده اس .  
م $,د و ���,م �*ـv,ل  *ـّ�"  .١٧٣٩ �*(�)�  
!ل اّو   سـ^میـا�� (�ز ا�م ��

"$
 (�mزم ( ،�K ّ�"@5 ادا�	 
 .  
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I�/ط ه�R :@ ر>�ع ا�7م %; او ا@�*ا >[*ی�م �7\�7م در ح�ل �  

(�)*� ١٧٤٠. 

 $�ط اس! در ر5,ع ا�میم ا�م ����,م در �ل 7 در (�ز ��،  ��
8p ��" ذa� �5 �,ارد رس�و  ,e "یو �� او اG7"ا (� "ه�رس �وK� در 
!"ن �� ا�م ��
�B د,$ .  


 در ر5,ع اس
 اG7"ا 5@" و �� ر5,ع  �B,م �,�7ا�� �� .١٧٤١ �*(�)!�5 ا�م ��
زش Jd ه�>@" ،ا�م ��س"�) "$ر�5
 �KJ,ب  rیa اس
 و �ذ�5 ا�م  �م $"ه �

�B ؛$,د زش  ،و �� ��"ار ر5,ع jM $,د و �� ر5,ع ا�م (�س" "یاّ� ا�� ���,م اG7"ا (��)
 
!�� ���* �8 �)B  ر  درو  $,د,dB  �5 ]��3� � م(�ـزش  رسـ" �B,ده �� ر5,ع ا�

"ن �� ر�5
 ��" �رس � ��ای ١(�زش را 	�ادا  �م 5@"  ,ا(" Bو � $,د  B	�ادا �KJ,ب �
"ن �ـ� ر5ـ,ع اG7ـ"اء �(�ز را $��GK و ره 5@" و اّ� ا�� �F) ]��3,ده و �� ا��Gـل رسـ

زش �ط8 اس
 ،(�,ده�) .  
G"ا 5@" و �ـ� ��ـ"ار ر5ـ,ع �5 ا�م در ر5,ع اس
 اB 7ا�� ���,م �,�7 .١٧٤٢ �*(�)

"ن �� �ـّ" �>@(x�ّ$ �y ��" از رس ، (�ی"ه �5@" �5 �� ر5,ع ا�م رس jMr $,د و $
Jd xG!�� "$[ یـ� ا��*v,ل ذ�5 ر5,ع (*"ه �$" و در Q ه�>@" ؛a اس
�ر5,ع �

K5 j�� رت,dB  �5 م (�سرا دارد�� 8F7 "ه��� ر5,ع ا��K� ذ�5 $" �5 در .  

 در ر5,ع اس
 اG7"ا 5@" و Uـ Bا�� ���,م �,�7 .١٧٤٣ �*(�)!x از ��5 ا�م ��

(�ـز را  یـ � اس
�ّ �? [ س� 5ر�� ،ا�م س� از ر5,ع ��دارد ،/(�� �� ا("ازه ر5,ع jM $,د
��7
 �3��ـ� �ـ� سـL"ه رودی ای ،	�ادا  �م 5@" "g7 �� 
! �B@ـی( @�� ه��اه ا�م ��

ص د یسL"ه را �� g7" سL"ه �?g,ص (�ز M ه"Lس ���ـ�  ؛ورد�ـ�ـ� �ـ ( �<ـ�ی
دن  �Fیو ��" در �ل ا) � �$"ا��ّ  Bا� ��B  ً���7 ط,ر 5�g7"ش GK� jّـ" أ!ـg7 �� از� را 

F� 2  �ة��ام و ذ�5 �3��mا�GD� ره
 �?,ا(" و  دو�!"ن �ـ� �رس � ��ایو (�ز را �� ��
ز را i37 �5ده و �*�@"�) "�� 
  . ر�5

                                                           
نک+ه حم+د و يد و اي+نما ک رکع+ت محس+وبيادامه دھد و آن را  نماز را از ھمان حال رکوع  یعني. ١

  . اشکال ندارد، سوره نخوانده است
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 اG7ـ"ا 5@ـ" و [ ��" و � �ی ،اول (�ز ،ا�� ���,م .١٧٤٤ �*(�)!س,ره �� ا�م ��

 dـJ ،ا�م س� از ر5,ع ��دارد ،س�,ًا 8F7 از /(�� �� ر5,ع ��ود!ز او �� ط,ر ���)� a


  . اس

 ا .١٧٤٥ �*(�)!ده �$" و ���,م ("ا(" �5 در 5"ام ر�5
 اس
 یا�� ا�م ��GK

�B ")ا,  Gا� ��ط وا��AاG7"ا 5@" و �@، از  " ��ـ" و سـ,ره را /هKـ�G �ـ� g7ـ" أ!ـjّ ی�
p�� ّ�

 �7/ن �?,ا(" pز و �7ا ؛اسـ
 d�a,رت (�زش �� ��!ـ
 dـJ [یو در ا (�

یاول  �5
��"ًا ���D" �5 ا�م در ر  ه�>@" 
  . دوم �,ده اس
ز $�ا�� در � .١٧٤٦ �*(�)�) ]r  ا �5ده"G7ی5@" �5 ا�) ، �)(�y �ـ� (*ـ@<  یBهـ

ز را �� ��ی� ،"ا 5@" �5 اG7"ا �5ده�[ ��Uی ی @ن�اط��) "Q م 5@" و در�  
[ یـ� ا�ـ!
ز را �� (ی� ،d,رت�) " ّ�  . "ی
 	�ادا  �م (�


 ��" و سـ,ره �mزم ( ،ا�� ���,م در ر�5
 دوِم ا�م اG7"ا 5@" .١٧٤٧ �*(�)K
ط وا�ـA /ن �ـ�?,ا(ـ" و ا�AJGK� G اس
 7@,ت و  *ّ�" را � ا�م  Bو� ؛را �?,ا("

 (*GK[ ��ا
ِ
i7,� �5 
	�� d,رت  ، *ّ�" �اسL B *@��"@ )ی@�B  و 
ن دسـG*>)ا

 را �� ز��سU �@�] را از ز� >@ـ" )?,اهـ" در ه�  -  �(�5�B "@5 "@ [��<�ارد و زا(,ه
	L  ل�B @yرا �?,ا(" ه� "�ّ* �] 
 ��Mی���,م �!�د �" ��" از  *ّ�" � ا�م ��

��" را  �م 5@" و  ،س,ره و7
 ("ارد �و ا�� ��ا -  و ��" و س,ره را /ه�GK �?,ا("
5ـ�  �ا  �م ��" و7ـ
 (ـ"ارد �ـ� �,(ـ� �ر5,ع M,د را �� ا�م ��س(" و ا�� ��ادر 

�y)ز را 	�ادا (�ی  ,ا(" �B ،رس" ��B" را  �م 5@" �� ر5,ع ا�م (� >@�)  یـ" و یـ
Mـ,د را �ـ� و سـ}T ��ـ" را 37ـi 5ـ�ده  ،�5 و7
 دارد M,ا("ه ���" را �� ��"ار

")
 ��س!�5 (�ز را �� (�ا�G ه�>@" ؛ر5,ع ا�م �� 
ط �AJGK /ن اس ّ� �	 
 ادا
م 5@"�  .  

 در ر�5
 دّو  Bا�� ���,م �,�7 .١٧٤٨ �*(�)! Bم (�ـز >�ـر رG�5ـ�5 ا�م ��

��ـ" از دو  ،م ا�ـم اسـ
م (�زش �5 ر�5
 سّ, " ���,م در ر�5
 دّو ی� ،اس
 اG7"ا 5@"
ت �?,ا(ـ"�سL"ه �@*FJGـK� ـ"ون� Aو  *ـّ�" را �ـ� ��ـ"ار وا�ـ "@، M�� T{ـسـ� �د و 
(�y ��ا@<� FK  �F �� س� ]GD�� ت ار��� وJ
ت ار��ـ� را �"  KـFیـ� ،(ـ"ارد 7Jیـr 
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 ,>� �F ای���� 

 ��س(" و ا�� و7!�ـر  rیـ�GD[  �" و در ر5,ع M,د را �� ا�م ��
FK �"$F) ت ار���J،  رًا,	 
ت ار��� را �?,ا(" و در ا��ر  r FKی�ز هm jزم اسJی ]

$" a�B �ع ا�م (�س" ���ور اس
 و ��!Jd xGا�� �� رd،  ,5,رت� .  

 در ر�5
 سـ,م  .١٧٤٩ �*(�)!یـ >�ـرم �$ـ" و �ـ��,م �"ا(ـ" یـا�� ا�م �� 

ل �"ه" �5 ا�� اG7"ا 5@" و ��" را �?,ا("�Gم (�ـ ،ا�ط �ـ�@ـ�� ا�G ،رسـ" ��B ر5,ع ا�
 ا�م �� ر5,ع ��ود و ��" اG7"ا (�ی� ،mزم  "@5 �Fd "ی" .  

رِم ا�م اG7"ا 5@"یِم ر�5
 س,م �ر �ل 7ا�� ���,م د .١٧٥٠ �*(�)�< ، " ��ـ" ی�
Gا� ��" ��" را ی� ،س,ره و7
 ("ارد �س,ره 5�8 را �?,ا(" و ا�� ��ا rی ،mزم ط�و �@

م 5@" و در ر5,ع� ، ")
 ��س! .M,د را �� ا�م ��

ر یِم ر�5
 س,م �اّ� ا�� ���,م در �ل 7 �<   ,ا(ـ"  �Bـ @�ـ�ی�ـ� ا @ـن�ا�م � اط� ِم 
م ��ـ" و7ـ
 (ـ"ارد  ���ا $,د  TU از اG7"ا �B  ��ّ,Gو� اG7"ا 5@" ،"ی��" را  �م (�� 


 (� �ا �� �,(�!(�y /ن را  �م 5@" �� ر5,ع ا�م ��@< �5B "ـ,رت [یـدر ا ،رسـd، 
(ـ"ه �/(�� �7 نس}T /ن را i37 �5ده و �"و  ،�5 و7
 دارد M,ا("ه ���" را �� ��"ار�

 "��")
 ��سـ![ یـط �KـAJG در ا�ـا�G ه�>@ـ" ،را �?,ا(" M,د را �� ر5,ع ا�م ��

 /ن اس
 g7 �5" 	�ادا �5ده و (�ز را 	�ادا�م 5@" ��  .  

ِم ر�5
 سّ, �ا�� ���,م در �ل 7 .١٧٥١ �*(�)G�5ر ر
 در (�ز >�! Bم ا�م ��
رِم ا�م �5 ر�5
 دّو  ،اG7"ا 5@"�< 
$"  Bم ���,م �در ر�5�، ط�ـ�" و �@�� ا�G" �ی� 

" ��ـ" را  �ـم 5@ـ" و ی� ،س,ره و7
 ("ارد �س,ره 5�8 را �?,ا(" و ا�� ��ا rی ،mزم

 ��س(" و ا�� ��ا مM,د را �� ا� ،در ر5,ع!5ـ�  ���Bـ ، �م ��" و7
 ("ارد ���

 8F7 ���K� ر ،$" ذ�5در�� B� د,$ .  
" یـ� ،ا�ـم �$ـ" >�ـرم یـم ر�5ـ
 سـّ,  ،م ���,م دّو یل ا�� ر�5
 اّو  .١٧٥٢ �*(�)

�� 8F7 ذB "$ �5����  ��gD" و س,ره را  ،���,م�K� ن را  ،�5 در/ 
�?,ا(" و وا�A اس
 ّG� ")ا,?� �GKه/B » ّ��ط�ـا�G �@ـ�� هـj را /ن »��j ا�ـ���[ ا�ـ���jK ا Aوا�ـ، �GـKه/ 

ی س�,اً  را /ن >@(�y و "ی�<,  �� 
�ّ! ]GK)ا") ���K�، "@�� ا("ه,M "$زش ،��) Jd�a 
  . س
ا



 ٤٩٧/  نماز جماعت  

(�)*� ١٧٥٣. M �� ل ا�ا�� ���,م ،م اسـ
 دّو یـل @�� ا�ـم ��!ـ
 در ر�5ـ
 اّو ی
رم �,دهی ،��" و س,ره را (?,ا(" و ��" از ر5,ع ���D" �5 در ر�5
 س,م�< (�ـزش  ،

Jd�
 " ��" و سـ,ره را �?,ا(ـ" و ا�ـ�ی� ،x از ر5,ع ���D"�ا�� ���,م B Uو� ؛a اس
١٧٥٠( ����5 در �K �ط,ر ،و7
 ("ارد (D�"$ �G،   . "ی!�8 (�
(�)*� ١٧٥٤. M �� ل ا�ا�� ���,م��ـ" و  ، >�ـرم اسـ
یم @�� ا�م در ر�5
 سّ, ی

U از ر5,ع �س,ره را �?,ا(" و xاّو ی 
زش  ،م �,ده دّو یل  ��" از /ن ���D" �5 در ر�5�)
Jdو ا�� در �ـ� 
در  �ـم 5@ـ" و  Kـ
 /(�ـ را�mزم ( ،[ ��ـ" و سـ,ره ���Dـ"�a اس

) ١٦٩٣ ـ  ١٦٩٠( �Kـ8p 5ـ� در ��ـ,ارد @�ـ در  ،را  �ـم 5@ـ"�5 �?,اه" /ن  dB,ر 
م ده"ی ,ا(" ا �B ،��3ح $"هL)ر را ا5 ].  
(�)*� ١٧٥٥. K5B  �5یr ه")� A�! ما�ـم  �G��B /ن اس
 �5 وG7ـ ،ر�5
 از ا�


  *ّ�" ر�5
 /�M را �!��B ")ا,M، 	L  
�� ��B *@��"@ی ؛@�B  و 
ن دسـG*>)ا
 را �� ز��سU �@�]  ز را �<�اردو زا(,ه را ��@" (<�ـ"ارد و dـ�F 5@ـ"  ـ ا�ـم سـ^م (�ـ

ن�د و ا�� در ه��" و ��" ��Mی�<,  "g7 "اه,?� � (� ،"ی	�ادا (��B  ز را(ـ"ارد و (�ـ
  . ده" B	�ادا ادا�� �
 ،��س" �5 ا�م �*v,ل M,ا("ن  *ّ�" /Mـ� (�ـز اسـ
 Bا�� 	�د �,�7 .١٧٥٦ �*(�)


 ��س"!(�y �?,اه" �� S,اب ��@<،  @"��ة ا�mـ�ام �@*ـ�
 و ��F�  ]GDّ " ��" از (ی�
)�,��� ]GK*)B، ) �)�M j��  *ّ�" را �� g7ـ" ��7ـ
 �3��ـ� �ـ ا�ـم �?,ا(ـ"  ,اB ")و �( 
$"M "g7,ا("ن gM,ص  *�ّ  �B@ی(� �G$ز را ("ا ،xG در M,ا("ن  *ـ�"����� ( ؛" (�

ن �5 �) � �$"ا��ّ  Bا� ��B  ً���7 ط,ر 5�@yه�B "ا(ـ"ن  ,ا(ـ,M �) Oـ ؛"یـ/ن را  ـ�� Bو
Gا� �� ا�م سـ^م (�ـز را �"هـ"یط وا�A (<, �س^م را �@  "@5 �Fd و "، KـG" ی��ـ" �

��ـ" و سـ,ره را �?,ا(ـ" و /ن را  ،"یـة ا�mـ�ام �<, � �  �Fی
 5@" �ّ ن /(�� دو�ره (�"و 
  . و (�ز را ادا�� ده" "یل (�ز M,د �KJ,ب (�ر�5
 اّو 
ز��ار B �5ا�� �,�7 .١٧٥٧ �*(�)�)  ّFJGK� ز  ،اس
 v*�B,ل (�U �� 
!ز ���)

ز �FJGKّ  [ی �س ا �و$,د و �) �y)@< �5 "$� �G$داB  
! ،(�س" را  �م 5@" �� ��
ز را ره 5 ،(�@"ا��mام ا�م را درO  �ة� �F �5[ ��"ار یا��  ه�>@"�) 
�ده �AJGK اس



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٩٨


 $,د!
�( "��� d,رت[ یا���� در ؛ و �*v,ل (�ز ��K  �DـG[ ا7�ـ� در  $ـ�وع�ـ

!ز  ،(�ز ���) i37 ّFJGK�B، "$� AJGK� .  
ر رG�5ـی v*� �5B,ل (�ز وا�A س� رB G�5ا�� (�ز��ار �,�7 .١٧٥٨ �*(�)�< B 


�ار ،اس��� �y) $,د >@U �� 
!
 ��ا �(�ز ��!$" �5  �ه�ن (�ز �(�ز ���
م�7 (�ز��ار �*v,ل M,ا("ن /ن اس
 و وارد K� س,م (*"ه 
ز (ّ�
  AJG اس
ر�5�)

ز �FJGKّ �ّ ( ��و /ن را  ����دا(" FJGK�Bوا�xF را �� �) 
B G�5دو رB  د,M م 5@" و� 

 ��سـ(" و >@(yـ� 	ـ�د ��ـ" از !5ـ� (�ـز  �د�ـ�< g �jـ�(ّ�ـ
  ����دا(ـ"نرا �� ��

FJGK�B "@�*� را، �)�B ��� ارد و")B  ���K� 8 ��ا �5 درF7�  ز�)FJGK�B �5ذ "$، 
ز �FJGKّ یارد در �, �) ]B )��ر �� �B د,$ . 

ده و �ـ� ر5ـ,ع (�	Gـ�یم ار�5
 سّ,  �اّ� ا�� (�ز��ار ��اGـK، Gا� ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ، 
ّ�
  ����دا("ن) ّFJGK� ز�) �� Aز وا�
�B Jd�) aاز (�K .  

نی$ 
  : ذ�5 اس
'�ّ�
  ����دا("ن�,از . ا)G�5ز دو ر�) 8�$B Aـ وا�ـ�) aFـd زو  د$ـ,   ��Bـ8 (�ـ

ّ�
  ����دا("ن 
�ّ �*�و!)G�5ز دو رز دو رB G�5از (��) �� Aوا�B  ّFJGK�B  
�ـS
)�
K .  
(�y 	�د از ا�G"ا �@ـ ،�AJGK ��وا�A از (ّ�
  ����دا("ن�,از . ب@<�  iز �ـ� 37ـ(�ـ

AJGK� "ـ$� �Gرا دا$ـ، Gو ا� 
 طـ,ر [یـوا�ـA در  ـ�O ا ط�ـ�Jـ8ّ ا$ـ�ل اسـ
ّ�
  ����دا("ن)
  . اس

��RIط � :X7 د 7\�7مP� ا�7م در ّ�*R�% Q  

(�)*� ١٧٥٩. �5 

 $�ط اس![ �ّ ا�ـم را ��ـ ،
�ّ ( ���,م در ه@<م در (�ز ��

 و ���دا(GK[ اسj او mزم ( B" و�ی(�K ّ��5	 B[ �,دن ا��B ) و ا�� 

 5@" �ّ اس

B j@5 �eاG7"ا �� 
!
  ه�>@ـ"a اسـ
 �(�ـزش dـJ ،�� ا�م �� را �ـ� ز�ـن (ّ�ـ
ورد�( .  



 ٤٩٩/  نماز جماعت  

  ` اR�% �7�7*ی�Rا �ا�7م ��Lع� دارا: �RIط ده

�Jd ���ا .١٧٦٠ �*(�)� 
 3Bی$ـ�ا �" دارایـa �,دن (�ـز ��!ـ
 ا�ـم ��!ـ
�5 "$8p ��" ذ�5ی[ $�ایا �K� در & B� د,$ .  

  ` ا�7م ��Lع�ی�Rا

�: �0م و ���رم ،دوم ،�Rط اول��%، A@ل ،ع�Oـ حـR دوازده ا7ـ��7زاده و ;X� 

*R�%  

(�)*� ١٧٦١. �yّ� �� ا"G7ا  ا�  x�ل 5�8 $"ه �5 ده س�Gدارد ا�$"ی�� � Bو�ـ ؛
Gدر  � �ا� Aط وا�O یا
5ر اس ] .@yه��] Gا� ��@��Aط وا�، Q د�	 
���  ��ا��ـ
��  ��ا	�اد Q ���ا�Jd�) a�
K .  

I4]� ط�R :*R�% ع�دل  

(�)*� ١٧٦٢. 
!� K5ـ�ـ� !دل و (�Q اG7"ا �� ا�م ��B ) ـ,م�دل �5ـ� ��Kـ
 !ـ
 
 (�یاس، Jd�) aا� 
�
 و !"اKم دهـ" و [ یت را ا(LـFد وا��	�5  
5رهـاس� 
ر و ا!�ل اس
 �� $ـ�ط /(�ـ�  Oرا  �  ��امG	ر و رGD� ه� درZ ]K� ن/ �)5@" و (*

e,  و "$� �G$ف /ن ("ا^M ن اّط^ع ازK)ا�@�� 8�5 a� و راه 
�اFSـت  �هـ !"ا
��  8g	 ن در/����K� " )٥ (
$�� .  

I/R ط�R :�tح� @�اm�*R�% k  


�7ا .١٧٦٣ �*(�)p 
!$"�Jd "ی� ا�م ��� a ز را �� !��ـ Bو ��" و س,ره (�
Jd�")ا,?� aا ؛ ��5ـ� 7ـ�اaB  xGp اس
 �� ا����5 �7ا���B Jd xGp,� �اG7"ا [ی�@
Jd�) a�
K - "@<ه� "$ ���ور �ً!�$ x��! م در� ی� - ا�B�) "$�. 

@yه��Jـd ن$ـ" و در 5��ـ�[ ا�� ا�م و �ـ��,م هـ� دو �7اGp*ـF) a�  ا�ن را 5ـ�  /
� �Dّ�  هFG$اB  �G*� "@@5O )"@$F، Jd ا"G7ا�) a�
K ؛���ا�� در 5 ���ا  ��ن را �5 / 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥٠٠

� �Dّ�  هFG$اB  "@@5  �G*�O "@$�، Gا� ��@� jز ه��Aط وا�، Jd ا"G7ا�a �)B "$� . 

ن ذ�5 اس
 اG7"ا �� ا��ی$B و سـ,ره "�� 
pاش  �5 �7ا Jـd�a )�
 $ـ�!ً  و Kـ

 J� �B�ّ �در a، Q /ن اس
�ز  Jgا ���ور!M,ا("ن ��ـ" و سـ,ره را از  ،�5 ا�م ��

 یـم @�� ���,م در ر5,ع ر�5ـ
 دّو ی��8 ا؛ ا$�ل ("ارد �د��  ��B !�"ه � [�ط�ف ���,�
رم �� ا�م اG7"ا (�یم در ر�5
 سّ, �< 
 ��$�G اس
 "یp8ّ �7اJ� �5 .@yـ"ا �ه�G7ا ]

�ت ار��� و �(@" /ن را در (�ـز Q�ـ& �  FKی  *ّ�" یL,د  سی�5 اذ5ر ر5,ع  ��B ا�J
�B ")ا,M Jg  ور از���   . a /ن اس
 ا$�ل ("ارد�و $�!ً

(�)*� ١٧٦٤. Jd د در�	ا�� � 
!$" a$r �,دن ��" و س,ره ا�م ��� �G$دا، 
Gا� ��@��Aط وا�، �)B  "ـ  ,ا(ـ�ّJ� درB مM,ا(ـ"ن ��ـ" و سـ,ره را از طـ�ف  ،5ـ� ا�ـ

ا�GّFـ� . "یاG7"ا (��� او  - م 8F7 از ر5,ع دّو یل ��8 ر�5
 اّو  - �د�� B"ه ��� !� [����,�
7 
!سـ�, و  �ا��Gـل �"هـ" از رو aB اسـ
 و�ـ�dـJ �اxGpا�� �"ا(" �5 ا�م ��

 را Q�& �?,ا("pه �7اFG$ی�� ا ،ا�) @G!ل ا�Gا� ]B  ـ,د$ 
Jّـd ـ8 �ـ��� xGpو 7ـ�ا 

�B و � ��ددB  ")ا (�  ,ا"G7او ا ��  . "ی

Iط ه���R :'ر�m 7\�7م �7د ا�0 �در ;<، *R�% ع� �7د��L ا�7م  

�یاّ�ـ زن �ـ. �5 زن اس
 ا$�ل (ـ"ارد Bز(ن �� ا�� �اG7"ا .١٧٦٥ �*(�) )�
 Kـ

 ��ا!  . او �$@"ه�  ��Jم/ن ��دان از  ه�>@"��دان �$"  �ا�م ��

I�/ط ه�R :حّ* �%[�%� اح� VLع �ط وا�R� ر�L او �%� *R�% ه*/�  

�� ا� .١٧٦٦ �*(�)@�G�G!ط وا�A �� ا�م ��B  �5 "ّ� !�$B ر$"ه و  ��� او �

  .  ,ان اG7"ا �5د (�B ، ,�� �5ده اس

I�  ��Bده %�R*یP ���زش ا�ا�7م � ،ای��Bده ا�0ا	� 7\�7م ���زش : �Rط �

(�)*� ١٧٦٧. K5B  �5ز �یاده (�GKB "ا(ـ,M، ـ�)B "ـ  ,ا(ـK5 ـ��B  �GـK*) یـ5ـ� 
��K5و ( اG7"ا M، "@5,ا(" B"ه (�ز ��M,ا�B � ز�) �GK*) �5B ")ا,M، �)B ")ا,  K5 ��B 



 ٥٠١/  نماز جماعت  

Dـ� او (�ـز (*Kـ�G �5ـ� و�B Zـ��,� �اG7"ا Bو� ؛"یاG7"ا (� ،M,ا(" B"ه (�ز ��M �5,ا�
G!ده ی�5 ا Bاس
 �� ا�م ��GKی �GK*) ز ��)B ")ا,M ل ("ارد  . ا$�

او  �ط وا�ـA اG7ــ"ا�ـ�@ــ�� ا�M، G,ا(ـ" B"ه (�ـز ��ــ5ـ� M,ا� K5Bـ .١٧٦٨ �*(�)
Jd�) a�
Kم ا >� ؛ده �$"یا�GK، ا�,M �< و �GK*) �<�"$  . "ه �

Iط ده�R : ;$=@یو 7\�7م  او�� *R�%  

(�)*� ١٧٦٩. K5B د دارد F7�� در 	^ن ��
 اسـ
 �ـ�G!ی�5 ا) �Kـ
 �ـ� ا�ـم �
G!��B  د 
د دارد F7�� در ���G!ا 5@" �5 ا"G7یا
[ دو ��<� /(�� اGM^ف �؛ <� اس


 j5O و ا("  ،��!�� ً	�! �5 "$دق �$" �5 در ا �dل ی[ d,رت اG7ـ"ا ا$ـ�
  . ("ارد

  R�% k*�در ��y 7\�7م mحش ���ز : �زدهIی�Rط 

(�)*� ١٧٧٠.  gD�p�بیت ا�8 و �G5 ط در�$ ]  ��8gD ذ�5 $"ه اسـ
 5ـ� ه
h�� ن در/ �� ��,  �B از �,ارد، Jd ا"G7ا�h�� و در aB Jd از �,ارد��) aB "$در . �

ءیاDG5ل ا
 �� ذ�5 >@" ���K7 ] B� د,$ : 

'� !ّ�ـ
�ـ� و ا�م  $,د  �B و�� ر	i (��اس
 �5 �� ه Bدر 5' دس
 ا�م �(�ا�� . ا
ط� (i��� �u  ��ی��GL" �,دن M,دش M ��  �وeـ,  اش  Dـ�����Gـ" اسـ
 وZ "ش�

Fا  �ه���ی F� 8KQ د  �از رو���,م  Bو� ،اس
 �ا  �ه��Gیا���  �" Zو 
�G��� �D" اس
�ه �ـ KQـF� 8یـ�5 � و��B  ,e ا��  ,ا("  ����B,م ( ،d,رت[ یدر ا ،j�ّ اس
�  ،ا�م

ز(� �B  ")ا,M   . "یاG7"ا (�
ا�ـم ا!�Gـد �ـ�  Bو�ـ ،(TL اسـ
 �،�5 ا�م � /ن و�� ,e	B G/� دا("  Bا�� ���,م �. ب

5UB ایدر ا ،/ب دارد"G7رت ا,d ]� وeـ, �ـ�	G[ �ـ /ب  �ایـKـ
 ز �� (ی�ـ� او �ـ
TL)،  ّG�B � 8�� رت,d در� A�,� jن ه/ �  . د$,   Bوe, و (�ز � ط8 $"ن

$"ا�� ���,م �"ا(" ا�م وe, ("ارد ه�>@" M,د ا�م �G,ّ� . جF) �، �)B  ـ"اG7ا(" �ـ� او ا, 
"@5 .  
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س ا�ما�� ���,م �G,ّ� . دF�سـx اّطـ^ع  Bو�ـ ،(TL اسـ
 � $,د F� 
سـL) م ازا�ـ
،"$� �G$لیدر ا ("اا�ـم  ��ـ Kـ
�و �� ���,م هm jزم ( اG7"ا �� او ا$�ل ("ارد ،[ �

 
!���FM "ده .  
(�)*� ١٧٧١.  �� 
!ی� �"ن  �!�ر !ّ�
ا�� ا�م ��  TL) سF�  ی� � j�ّیـ  �ـ

 ,eو� Fا �ه���ز �?,ا(" �)، �B ا �5د  ,ان"G7د ؛�� او ا�Gا� �u) ا�� �GF� �"�ـ  ��یـ �ا
gD  ق دارد�	م و���,م در �,رد /ن !�ر �� 8F7 در /�ا��K� ر^ت . $,د �B �ن �

  ` ا�7م ��Lع�ی�� �Rایاح��م د

د ا .١٧٧٢ �*(�)�G!م $�ایا�� ���,م �� ا
 را داراس
 �� او اG7"ا 5@" ی@�� ا��& ا�
 یـا�ـم !ـدل (Fـ,ده  @�ـ�ی��8 ا ،را دارا (F,ده اس
 &یو ��" از ا �م (�ز ���D" �5 $�ا

5	� �,ده ی�� (F,ده �$  �� ��GیB ط8 �,دهً̂ س� ،(�زش � ز M,ا(ـ"ه B,ًا ����) ,eو، 
Jd ز ���,م
 �KJ,ب ��(�!  . $,د  aB اس
 و ��

 �ـ"	,عو  ادرار �ون /�ـ"ن�ـاز �  ,ا(ـ" Bدارد 5ـ� (�ـ ��ـر�ا�� ا�م � .١٧٧٣ �*(�)
B ) �eز( ��و ( �� او اG7"ا �5د  ,ان  "@5، �B�M,ددارJGK� �5�
�ـ� زن   ,ا(ـ" �Bـ ،Kـ

�eJGK�  ا� Z2 و�ر �5دهی3� �5G	ر �eJGاس '،   . "یاG7"ا (�
(�)*� ١٧٧٤. K5 
 Uی�5 ��ض M,ره  �G��B اس�KB د ،دارد,*) 
! . ا�م ��

  �B7حّ=�ت و 7��وه�ت �7%�ط %; ���ز ��Lع�
(�)*� ١٧٧٥. � 'd &در وس 
!GK" و اه! 8�j و �5ل ی�AJGK اس
 ا�م ��

  . �("��7ار �< لو  �,ا در d' اّو 
(�)*� ١٧٧٦. 'd 
$ـ" و �ـ �ه  �AJGK اس� juّ@ـ� 
!���)5ـ� در  K5 ]Bـ

دهیاr  'dیGK ")ن در  ،ا)/ �)$" و $F) ��d$"یرد  rی	� ' .  
(�)*� ١٧٧٧. ]GD� م�(ـ" و ���M [��ـ��,� »7َـْ" 7َ�ـِ
 ا�g̈ـ^ةُ « �AJGK اس
 ه@<

"),$ 
!ده (�ز ���/ .  
ل ���,� .١٧٧٨ �*(�)� 
! ـ�  '�<ـ�ان eـ�یرا �5 از د  AJGK�B اس
 ا�م ��



 ٥٠٣/  نماز جماعت  

(�<� �"ا("  ،
 5@" و 7@,ت و ر5,ع و سL,د را ط,ل ("ه"یاس
 ر!K5 ه��B  �5 �ـ�
  . ا�� هGK@" [ی�� ا 8ی� ،ا(" او اG7"ا �5ده
(�)*� ١٧٧٩. 5ـ� ��@ـ"  یAJGK�B اس
 ا�م ��!ـ
 در ��ـ" و سـ,ره و ذ�5هـ

�B ")ا,M، ا"d� د را �� 7"ر,M�  @" 5@" �5 د�ان �*@,("ی��>، �x از ا(ـ"ازه �" �ـی� Bو
  . d"ا را ��@" (�@"

(�)*� ١٧٨٠. K5 "��D� م در ر5,ع ،اG7ـ"ا 5@ـ" اهـ"B  ,M"ه و �ـ� زه رسـ Bا�� ا�
���Dـ" 	ـ�د  ه�>@ـ" ،KـG"یطـ,ل �"هـ" و ��ـ" � *���AJGK اس
 ر5,ع را دو ��ا�� ه�

  . اG7"ا وارد $"ه اس
 �هj ��ا �<�ید 
(�)*� ١٧٨١. 'd ا�� در  $" �ه� � 
!��، � ن  @�K)ا 
  . GK"ی���وه اس
(�)*� ١٧٨٢. ز را  ����وه اس
 ���,م ذ�5ه�)AJGـK� �< و Aطـ,ر ،>� وا�� 


 �*@,د" �5 ا�م ��!ی�<,  .  
(�)*� ١٧٨٣. �	K�� ـ� 
�5 (�ز ��Z و !�g و !* را دو ر�5ـB "ا(ـ,M،  ـ�وه��
زه �� K5یاس
 در ا�) ]B ) �	K� �5�K5 ا 5@" و"G7ا 
KB ) �	K� �5�
K،  وه���
	� اG7"ا (�یاس
 در اK� ��   . "ی[ (�زه



(Y�N ز���  

د (�ز ����  .١٧٨٤ �*(�)F!B �5 ��ء (�زه 
" و یـ/ �ـK� �� � Bـب�,�ی �اس

 ا�م !��gر ز�ن QدF ?  Aوا����� 
 �5 ���' در روز ���� ی�� ا ،اس@�� ]

�5 (�ز ���� را �?,ا("�ّ �? 
 یـ - �$ـ" و�ـ,د دا$ـx3�G ی�5 $�ا Bدر d,ر  - � اس
h	 ���� ز /ورد و (�L� ��Z ز�)�� xG�ورد�/  ،*�G اس
 و ا�� (�ز ���ـ� را �ـ� �ـ

D5ی� ��Z ز
 از (�B  زمm ا("�(5@" و,?� ��Z ز�) 
K . 

<�� ّ�;X�L ا��4م ���ز �  

ز ���� دو ر�5
 اس
 و 5 .١٧٨٥ �*(�)�)�D ّ� aFd ز�) "@)
 /ن �Bـ"  �ـ$� �ـ
وت �5 در (�ز ����یاD  ]، دو  ،" ��ـ" و سـ,ره /نی8F7 �F3M از (�ز mزم اس
 و �

Gا� ��ط وا�� A�M "@,ا("ه $,د��@ .  
ز ���� دارا�)� 
ل و ل 8F7 از ر5,ع ر�5
 اّو @,ت اّو 7: دو 7@,ت �AJGK اس

� �KـAJG اسـ
 ا�ـم ���ـ� در �ـ�$ـ" و ( �ـB مم ��" از ر5,ع ر�5
 دّو 7@,ت دّو 
س,ره ���� و در ر�5
 دوم ��" از ��" سـ,ره �@ـ	�,ن را  ،ل ��" از ��"ر�5
 اّو 

  . �?,ا("



 ٥٠٥/  نماز جمعه  

  ` واR VL*ن ���ز X�L;ی�Rا
 �ـ� ذ5ـ� /ن �UداGMـ� ،"در �Kـ8p ��ـ(�ز ���� >@ـ" $ـ�ط دارد 5ـ�  ١وا�A $"ن

B� د,$ .  

  *ه %�R*�و@� ���ز �K ;X�Lا ر�R :0ط اول

ز ���� .١٧٨٦ �*(�)�) 
ب  ،و7G	/ یاز زوال@�B ز �ـQ/ ��Z اذانB  ـ,د$  
و و7ـ
	�! 8pاوا  ،� ا("ا�GM $,د���  �M ،[ و7
یاز ا(�ز ���� �ه TU ه�  ،��Z اس
 B/ن  @�

م $"ه و ��  xG7وردیو/ ٢." (�ز ��Z را �� �   
(�)*� ١٧٨٧. �F3M ا("ن,M   ه�>@" ؛دارد ا$�ل ��Z اذان از U�x هUنی هـ F3Mـ� 

i7,� ا رس�	ن �"
�� و �$" و7@� Gط�ا� Aز �� ،وا�F7 xـ8 یه F3M �5ـ� �ا ���� (�
ء (�,د B(� ،از اذان ��Z $�وع $"هDG5ـ� اّو  ه�>@" ؛ ,ان اF3M ل F7ـ8 از اذان �Zـ�  @�

"$  . M,ا("ه $"ه �

  ا@Q*R�% ��� ^]� A حّ* ید ح�:� 'X*ا: �Rط دوم

ن ��i (*,(" �5 ه��ه  .١٧٨٨ �*(�))��K� از �D) �@Uی�B "$ ،از /(ن هj ا�م �
�) Aز ���� وا��)B د,$ .  

  ` ا�7�7 را دارا %�R*ی�Rا X�L;ا�7م : �Rط �0م

ً̂ ذ�5 $"ی& ا�م ���� ه�ن $�ای$�ا .١٧٨٩ �*(�) F7 �5 

 اس!�ـ  ،& ا�م ��

                                                           
اس++ت ک++ه در مس++أله  يیب++ه معن++ا �ب++ت و حض++ور ام++اميواج++ب ب++ودن در نم++از جمع++ه در عص++ر غ. ١

  . ذکر شده است ١٧٩٦و  ١٧٨٤
قه يدق ٤٠ھا حداکثر  اگر خطبه: ان توجه است کهيه شان نکتيا ی،در مورد صدق اوائل ظھر عرف. ٢

اس+ت و خوان+دن نم+از   یط خوانده شود ک+افيطول بکشد و سپس بYفاصله نماز جمعه جامع الشرا
ک ساعت و ربع طول بکشد يقه تا حدود يدق ٤٠شتر از يھا ب باشد و چنانچه خطبه یظھر Iزم نم

ش+تر از يھ+ا ب ز خوانده شود و اگر خطبهينماز ظھر نIزم است ، اطياط بود و بنابر احتيمورد احت
شود و Iزم است نماز ظھر خوانده شود و   یمحسوب نم  یقه طول بکشد ظاھراً کافيدق ٧٥حدود 

  . باشد یم یکاف، ديعمل نما  ین دستور العمل زمانيچنانچه مطابق ا  ید عرفيمکلّف در موارد ترد
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 ا	�اد Qیا�وت �5 ا�D  ]�� �� (ی�� و ز(ن در (�ـز ���ـ� �ـ�
و�ـ,د و �ـ"ون  Kـ
@<��ز ���� وا�B �) A[ ا��)B د,$ .  

  k %�دن ���ز m `�;X�Lحی�Rا
م $,د mزم اس
 �/ن �5 (�ز ���� Jd ���اL)ا a8F7 وه �� س� $�ط^! ) &pا�$

8p ��" ذ�5 
 $,د �5ی!ر  ��( �<�ید  &ی$�ا) وا�A $"ن (�ز ����K� در B� د,$ :  

 �Rد ،���ز: ط اول�R ارP	�% ع���L ;%  

ز ���� �� d,رت .١٧٩٠ �*(�)�) Jd ادا�	�) a�
K، �ه� �ـه �ـ��,م F7ـ8 از  Bو
 ر�5
 دّو 

ِ
<� را 	ـ�ادا یر�5
 د  rی5@" و  اG7"ا   ,ا("  �B ،م (�ز ���� �� ا�م ��س"ر5,ع

ز ���� ،�ل [ی�?,ا(" و در ا�) Jd دّو �اش 
 ر�5ـ
ِ

�ـ� ا�ـم  ،مa اس
 و ا�� در ر5ـ,ع
�� ا�G ،س"�� @��Aط وا�، �)B ")ز ���� ای�� ا  ,ا�) ]/ن  ط وا�ـ�Aـ5@ـ" و ا�DG5 Gـ

�5 
ز ��Z را �� � /ورد اس�) .  

  ا�7م X�L; دو A=@ ;=6D از ���ز %�1ا�*: �Rط دوم

(�)*� ١٧٩١.  
را �GDـ� و  Bا��ـ ���ـ" و S@ـ در F3Mـ� اولا�م ���� وا�A اس
d, ه��U ر�� ��  �,ا و5�� هـj  م ه از �7/ن �?,ا(" و در �F3M دّو س,ره r  ,5یو  "ی(�

@S و "�� 
 �[�و اg�� ��pـ,� ��F�v ا�5م�را �� � /ورده و �� B Uا�� �وا�A اس
�dات, Gده و ا�Gس�	�5 ��ا� 
ر����@ �ط �AJGK /ن اسDvGت اسط�ـA ( [ و ���@

  . 5@") /��زش
(�)*� ١٧٩٢. ���@ـ��  ،�[�و ا�pـ� ��gـ,� �F�vـ� ا5ـ�م�و d�,ات �� ��B U" ا

Gا��Aط وا�، ء ا��ـ ،� �,اردی�$" و اّ� در س B" �� !��ی�@S 8��B ـd,  ـ�  �ـ,ا�و� �، 
��!B ) زمm ا("ن,M�
K؛ ��e �ا�� � Bو� �G*ن !��یmزم /ن  ط�ا�G ،را ("ا(@" B[ ز�

d,  �5 
$"ی� ��  �,ا �� ز�ن ��e �اس� ] .  
(�)*� ١٧٩٣. �F3M مده �$"یا ،وا�A اس
 ا�م ���� ه@<GK، � ه� TU ـ�F3M ه



 ٥٠٧/  نماز جمعه  

Jd ")ا,?� �GK*) اه" �,د و (�را,?) a�� 
[ ی@" و ا��@* �[ دو �F3M 7"ر�� وا�A اس
DM و �gG?� ]GK*)زم اس�m و "$
 ا�م ���� M,دش �F3M را �?,ا("' � .  

  R�=� �0�K v*یQ دو ���ز X�L; >��� از ��R :% �K�B7ط �0م


 G�5ـ� از  �<ـ�یا�� (�ز ���� د  .١٧٩٤ �*(�)	 ،$ـ,د	�سـ� ��Uـ  rیـدر �Kـ
 هj $�وع $,(" ه� دو �ط8 �� �y)@<B "),$  یو ا���B  <�یزود � از د�وع $ـ,د �$ 

هـ� �ـه  Bو� ؛�طM 8,اه" �,د ،aB و دو��B، Jdاو� - �ة ا��mام �$"���  �F ه�>@" -
در  ، ��ّ"م �� /نیز�ن  هj �<�ی���� د  (�ز(�ز ���� ���,م $,د   �5�TU از ����ار


 �G�5 از 	Kی�r ه �,ده"$ U�� س��	، ��Z ز وا�A (?,اه" �,د ،�� � /وردن (�


 (�,دن (�ـز ���ـ� $ین ذ�5 اسU��،  ـ,رd درB  ز ���ـ� د<ـ� در ی�ـ(i از (�ـ
��,ر �� 
	K�B د $,د,M �5، Jd� *ّ�(d ]،  i,رتی� ا��$" و در Q &ی�اa و ��i ا�

  . �,د(?,اه" 

  ���ز ��Lع� را دارا %��X7 `*R=� در ی���ز �R ;X�Lا: �Rط ���رم

(�)*� ١٧٩٥. Jd ز ���ـ��$�ط5ـ� در (�ـز  3Bی/ن اسـ
 5ـ� $ـ�ا a �ـ,دن (�ـ
8p
 ���FG اس
 ��F) 8,دن �!��، در  ،&ی� $ـ�ا�ـا�م از ���,م و �� ��F) � m,دن �

ز ���� (�)�"$� �G$و�,د دا � . 

;X�L م ���ز��اح  
��Uـ  ا�ـ� ،اسـ
 ��Uـ $ـ,د &ی$ـ�ا �5ـ� دارا �ا ه� �ه (�ـز ���ـ� .١٧٩٦ �*(�)

ی �اش ا�م 5@@"ه�) ص ایM نی@"ه$ـ" *�، 
 �hـ,ر و $ـ�5
 در /ن وا�ـA اسـ

 �5 ��( �?ّ��	�د  �B@ی(K� ���� زز ��Z ه� 5"ام را M �5,اسـ
 ا(G?ـب ی[ (��) 

�) 
[ یـ<ـ� (�ـز ���ـ� در ای�� !Fـرت د  ؛"ی� "@5��� mزم اس
 در (�ز ���� 5�$
�� ��" � �ارد�<� �,  ؛)اس
 B@��وا�A  � ،ز�ن�K� �5 درB  /ار5@@ـ"ه و  "ی�ا� ا�ـ� ���
ی �ا�م�) ص ایM ی@"ه"$F) ن*، Q �g! 8����g! م
 ا�F،  ,hر�  
و $ـ�5
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Aز ���� وا�
�() B@�� �( در (�K .  
 5@@"ه &ی$�ا ��5 دارا �ا ه� �ه (�ز ���� .١٧٩٧ �*(�)U�� د و,$ U�� 
اش  اس

ی �ا�م�) ّص او �$"یM د ،@"ه 
5�$) Aر /ن �� >@" ��وه وا��
K : 

	�ان: ��م ��د�ن: دومز(ن : اولKه�>@" ؛� �	K�� Z�5 و��D "$��ـ8  ،اش  �م �
�	K��  ده روز (�,ده 
���رم اس
g7 �5" ا7�ران��: �، �)�ن و ا	�اد Uی@�� �: !ـ �

ن   �ا	�اد)/ ��d8ّ (�ز ���� ��5 	J� $" xB از دو 	�س� $�!�� � �	ـ�ادا: &%ـ
ران � 
س?
 و د$,ار  ،" و �(@" /نی$" � س��یh� �5,ر /(ن در (�ز ���� �� !ّ�

"$� .  
	�ان .١٧٩٨ �*(�)K� ن و ,ا(@" در (�ز ���� 5�$
 5@@" و ا�� (�ز ����  �B ز(

$"ی$�ا �دارا� &، 
ا�ّ  ؛(�ز ��Z از /(ن س7& اس�@  �� Bـ�دان ( ی� 
 یـ�"ون $ـ�5
Qان��	K� �( B�) )ز ����  *� ,ا) @� (Dـ�Uـ( 8 5@@ـ"ه !ـ"د mزم�  ��ی8 داده �@" (�

"@$� .�@ـ��  ؛�$ـ"Dـ� اش  �ـم �5ـ� و Z�j�� ] در �ـ,رد �Kـ	�ین ذ�5 اس
 ای$
Gا�ا���@� 
یط وا�A اسhG�� ]� Gد�ا�,*) O�  ط .  

(�)*� ١٧٩٩. ��ـ�ف زدن ��ـ�وه  ،5ـ� ا�ـم �*ـv,ل F3Mـ� M,ا(ـ"ن اسـ
 Bه@<
�B  "$$ـ ،زدنو اّ� ا�� ��ف �� �F3M �� از �,ش دادن i)�"، Gا� ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ، 

� (ی��
K .  
(�)*� ١٨٠٠. �F3M ش دادن �� دو,�، Gا� ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ، ) �5ـ� ��@ـ �Bـ� K5ـ
( Bو� ؛mزم اس
 ،	��@" �F3MB را �K5B �,ش دادن ��  ،	��@" �F3MB را (� ��5 ��@

) Aن وا�)/�
K .  
5ـ�  �
 و ا�ـ� (�ـز��ار�Kوا�h�، ) A,ر در و7
 �F3M ا�م ���� .١٨٠١ �*(�)
�F3M در   d�aـJ اش  ���ـ� (�ـز ،��سـ(" ���ـ� (�ز ا8ِd  �� را M,د ،(��ده 5�$
 ه


ز از و اس�) ��Z D5ی
 �B  @5" .  
ز ���� در ز�ـن Q ،ذ�5 $"�@ �� /ن >�  .١٨٠٢ �*(�)�)� Fـ
 ا�ـم !gـ� اروا�@ـ


�( B@��وا�A  � ،	"اهK، ا ��� اس
 	�د در اول و7
 ��Z $ی� ،[ی�@!�B،  را ��Z ز�)
  . �?,ا("



  �تی���ز 8

h�� و7,ع �Sدر اB "U هیاز"  ی ��BطF �ه h�� اد"MرB ز ،از �,ادث �M,ا(ـ"ن (�ـ
� A' وا��د ��ّ�	 ��B ز / $,دتی�5 /ن را (� �B "@�ص �� � [یو ا (gGM8 اg	ن� 

  . /ن دارد &یا��م و $�ا

  �تی�7ارد واR VL*ن ���ز ,
5ت �5 ی(�ز / .١٨٠٣ �*(�)�D ّ�
وا�ـA  در سـ� �ـ,رد ،M,اهـ" $ـ" ذ�5/ن ��"ًا  

�B د,$ : 

ه: مدّو  ).K5ُ,ف( "���	M ]G,ر$: لاّو � ]G	�� )ف,KMُ(ـ"ار �5ـ ه�>@" ؛��B  از
�ـ�: ��م. هj از /ن (�Gسـ" ��B	�G $,د و M�" K5,ر$ ی�ه ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ�� ا�G ،ز، 

  . ه�G) jس" K5B ه�>@"
 ت /سـ�(یـ@� از /ی�خ و �(@" اه و س�س �اّ� در ر!" و ��ق و �دهB،  ـ,رd درB 
� �5�@yس@" و ه��G� دم�� �G*در �,ادث ز�� ]�@B ز�ـ ]G	و ر�	 "@)و ا	Gـدن 5ـ,ه  [��

�� ا�A�,� �5، G  �س ا��5 ��دم $,د@��AJGK� طت  � ی(�ز / ،O د,*) .  
(�)*� ١٨٠٤. �Fارد و اس,�B / ز�) A�,� �5تی B� د,$،   $ـ�دت دو یـ[ ��ـی�ـ

ی!دل  �ن 	�د $,د��5 �!� اط� Bه� راه ���,@، 
�S B� ؛��دد ن ی�� ا�@K)ا�� ا ] ��
)K5 �GD�B �5 از رو� ��7,ا!" !B، $ر,M ]G	�� نیـ [��ـی دا(@ـ" �Bـه را �ـ ی "�ز� 
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ن�اط�@ U�$ر,M �5 "@5 ی" �"ا�G	�� ه� ، @ـ" ی� ا�ـ� �<, �ـت را �?,ا(ـ" و (ی" (�ز /ی�
ه � ی" �	^ن و7
 M,ر$�B ^ن ��"ار ط,ل � �د��	و B "ن  5*ـو ا(Kـن �ـ� �GDـ� /(ـ

ن�اط�@ U�@5 ا""، ن�" �� اط�ی�@  ,Mیx   . "ی!�8 (�
ت �ـ�ایـ�5 (�ز / �از �,ارد ،��ّ�' �ا�� ��ا .١٨٠٥ �*(�)� 
 ،/(�ـ وا�ـA اسـ

ق � rی*�G از ��D ّرد ا,��"GD، ً̂ ا��  ؛ت �?,ا("ی(�ز / rیاز /(�  rیه�  �" ��ای� ��
 ,M$د�" �<�ر,*� jه ����ت �?,ا("ی" دو (�ز /ی� ،�د و ز .  

ت ��ای�5 (�ز / ��,ارد .١٨٠٦ �*(�)� 
 وا�A اس�)/، )ق � Bدر ه� ��D ّا� "GD
س $,دKن ،و ا� 	�& ��دم ه�� <ـ� 5ـ� ید  �ت �?,ا(@" و �� ��دم �هـی" (�ز /ی�

س (@�,د �ی/Kـ ،ا(" هرا ا��) Aوا�B ن ه�>@ـ" ؛$ـ,د�gGّـ8 �ـ� /ن  ،<ـ�ید  هـ� /ن ��
ور و (�د  ی��ن Lی�r "@$  . /ن �

  �تیو@� ���ز ,
ز / .١٨٠٧ �*(�)�) 
ز و7Q/ت ��ای �Bـ,�B، �7ـه ��	G<ـ ی ��B	M�" >G,ر$ �

ه $�وع �� ��	G[ �ی" �اس
 M �5,ر$� B "@5 )�ـ
 ی" �M �5,ر$ Bو   ز�ه �� �� 
Fط��B �G*>)��، ا(ـ"ن  ه�( ادا�� دارد,M 5ـ� 
 �را �ـ� 7ـ"ر تیـ(�ـز />@" ���G /ن اس

M� �) ��$ر,M �5 ")ی "�@"ازت را یـ �م �5دن (�ـز / Bو� ؛)�ه $�وع �� �ز $"ن 5@" 
�B ر$  ,ان,M ز $"نه ��  �Mی" �  ��" از �� �
Mا ؛� ا("ا��(�ـز   ,ا(ـ" B[ 	ـ�د �ـی�@
یـ B<ـ��	G "�/ن در و7
 و7,ع M,ر$ �از ا�G"ا ��� � /ورد �5 ��"ار �ت را ط,ری/ 

>G	�� ه�B �� م �ـ�دد و �ـه یـ �� "B	G<ـ�� /ن UـT از ��طـ�ف $ـ"ن M,ر$ـّ�ـا(Lـ
>G	��B م $,دL)ا .  

ت را �� 7"ریا�� M,ا("ن (�ز / .١٨٠٨ �*(�)� M� �� ر$ـ��,M ه یـ "�@"ازد 5ـ� �ـ

 ادا �(��ّ ( ،$�وع �� �ز $"ن 5@"B ؛("ارد �h7ـء  ،(�ـز ،��" از �ز $ـ"ِن  �ـم /ن Bو

�B د,$ ء �?,ا(" تی(�ز /(ّ�
  ن را ��/ "یو �h7 .  
هی" �ا�� �ّ"ت ��	M ]G,ر$ .١٨٠٩ �*(�)� ز  rی�� ا("ازه M,ا("ن  ،�) 
 یـر�5

"$� �G�5، ّ�
  را �� تی	�د (�ز / "ی�)@yادا �?,ا(" و ه�� ]G	ا�ـ� �ـّ"ت �ـ� 
[ اس



 ٥١١/  نماز آيات  

� �)/��$" و� �G*B  ا("ن,M ا("ازه �� �ـ� /Mـ�  ، �G�5یر�5
  rی	�د (�ز را (?,ا("  
5 "$تی(�ز / ،[ d,رتیدر ا �و7
 /ن �("ه �، � jز ه  . $,د  ادا M,ا("ه (ّ�
  �� "ی�

(�)*� ١٨١٠. �7,�B ����ق �@� ا ّ یر!" و ��ق و �(@" ا ،�5 زDB "G	ن �?,اهـ"  اK)و ا
Gط�ا��ـ��[ ا�Gی�5 ا( 5@" ��ا�ـ�  ،)� �KـAJG اسـ
�ـو در �� وا�ـA ا��Gـط ط در ز

"$� �G$دا 
ن وس�*G7زم ( ،وm�/ ز�) 
Kی"$� P@  
ت را 	,رًا �?,ا(" و ا�� و7، 
�ـ� �ر���K� 8ـ��� �5ـ� در (uـ� !ـ�ف  ـ�M �طـ,ر" 	ـ,رًا /ن را �?,ا(ـ" یـ� ،از �ـ,ارد ز

 ،�<ـ�رد �یـ ـ ز�ـن �gGّـ8 �ـ� / ("ازد�� ��(*,د و ا�� M,ا("ن (�ز را ��  �KJ M,ب�
تیM,ا("ن (�ز / ) Aاو وا� ����
 وKB Gط �ا���ـ"ًا �ـ"ون /ن را �AJGK اسـ
 5ـ� 

ء �?,ا("�ّ (h7 ادا و 
 .  

  �تی� �Dا�*ن ���ز ,�ّ ��>
و �ـ� دو  در هـ� ر�5ـ
 Uـ@� ر5ـ,ع دارد �5 ت دو ر�5
 اس
ی(�ز / .١٨١١ �*(�)

 : $,د �d B,رت M,ا("ه


�ّ از (��" از : .�رت اّول، F� � ,>� ام��mی" و ی�ة اr  ر ��" وس,ره  �م  rی�
سـ,ره  �ـم  rیـ�ـر ��ـ" و  rیـدو�ره  ،و س� از ر5,ع ��داردر5,ع ��ود  �?,ا(" و ��

 �F �� �@U و ��" از ��@ـ" $ـ"ن از ر5ـ,ع Uـ@jL دو  ط,ر ه��[و �ز �� ر5,ع رود  ،�?,ا(" 
�د و ر�5
 دوم را هj ��8 ر�5
 اول �� � /ورد و  *ـّ�" �?,ا(ـ" و �" و ��MیسL"ه (�
  . س^م ده"


�ّ (��" از : .�رت دّوم F�  ا("ن ��" �ة�و,M ام و��mی/ ،ا� س,ره را r  �@Uی �ه

 5@" و �K7یr /ی� ی� � �ـ�ـ� را (یـ/ rیـ���� �G�5 از  ؛*�G از /ن را �?,ا("�B "ا(ـ,  

ط mزم��@�� ا�B Gو� ؛�?,ا("، 5�8" ���� ی� "$� .@yه��Gا� ��از  ،ط وا�ـ�Aـ[ �@ـ
��اول س,ره $�وع 5@" و ( Gا� �� �ـ� » �jٖ ا�ـ̈�� ِ[ Kْ�ِـjِ ا��ـِ� ا�ـ̈�ْ��ٰ « [�ـ� �Dـm، Gزمط ��@

�@ Bء (�@" یDG5ا("ن / و ا,M از TUو  �ی �5 ذ�5 $" �� ر5,ع �ـ�ود و سـ�  یBه ��Bی�

 دوم از ه�ن س,ره را �?,ا(" و �� ر5,ع �ـ�ود و  ،@�� ��" �?,ا("ی��دارد و �"ون ا�K7

مx از ر5,ع jL@U س,ره را  ��ط,ر   U [�ه� )  . "ی�
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[ !�ـ8 �>@ـ ،سـ,ره 7ـ"ر را �?,ا(ـ" ،M,اه" UـT از ��ـ" �5B � �	�د ط,ر ��ل ��
�B "@5 :  

ر�5 ��"�
 و  ��Fّ ��" از ( F� ا("ن س,ره,M ام و��mة ا�، �B  ,ی�" :  
 » ِ� Kْ ّ�� (ّ اِ  jِ ��ا��̈  �ِ[ ْ� ا��̈  �ِ j ا

َ
 أ ْ) َ� ْ�هُ @ 	B  َ� ْ� َ� ِ�  َ��   .»رْ" ا

�َ  rَ یٰ ر ْد � اَ  َو « :"ی�,  �Bو  GK"یا �B از /ن ��" ،ر	�Gس}T �� ر5,ع  � ْ� َ� ُ�  َ��   .»رْ" ا
دهیادو�ره �� ر5,ع رود و ��" از ر5,ع GK  و�B  ,یـ�": » َ�  ْ[ ِ�ـ ٌ� ْ�ـMَ  رِ ْ" ا�َ�ـ �ُ َ�ـ�ْ 

َ
�ـأْ 'ِ 

 $َ ْ� ٍ�«.   
ز �� ر5,ع ر ��G	، � �� س�B � دارد وB  ,ی�": » َ  َ@ �j ِ�ـ�� َر  ِن ذْ �ِ �ـ ِ�ـ�	 وُح ا�ّ� َو  �ُ �َ ^pِ �َ ا�ْ  ُل ̈

   .»��ْ اَ  �8 5ُ  ْ[ �ِ 
 �َ Bَ  �َ ّGB  َ� 3ْ هِ  ^ٌم َس « :"ی�,  GKB" و �یا �B ور	�G س}T �� ر5,ع 

ِ
i  َD�   .»�Lْ ا

 jL@U و ��" از /ن �� ر5,ع�B  رود]G$ه  ،و ��" از س� ��دا"Lـ,دهدو سـ�)  
و ر�5ـ
و (�ـز را  M,ا(ـ"ه *ـّ�"  ،م/ورد و ��" از سـL"ه دّو  �B ل �� �م را هj ��8 ر�5
 اّو دّو 

�ده" و ( �Bس^م � �
  �Kی�K7 �@U از �G�5 �� �5 س,ره را 
� اس��) j؛"ی �هـ�  Bو
م �?,ا(ـ"�ـدر �ـل  7�mزم اس
 ��" را F7ـ8 از ر5ـ,ع ��ـ" ،و7
 س,ره را  �م �5د، 

  . س}v*� T,ل M,ا("ن س,ره $,د
  ,ّ�ـ� �ـ�  ،" را �?,ا("�ت س,ره  ,�یا�� 	�د �?,اه" در (�ز /: �>):�ل ��ره �7ح�

�� ا�Gیا@� ��@�Aط وا�، �)B  ")ا,  ]GD� �� » ّ�� K7 rـ�
یـدر  » ��j ا����[ ا����jK ا
ءDG55@" ا، �ی� 

 5@"�س,ره  ,� �<�ید  ,ه�$ �� اس�K7 �@U ا  �� �,(ـ� ؛" را�5ـ�  

x?� ی ،ه�r  ���� 8�5"$�[ ط,ر  �Kیس,ره را ا@�� ی��8 ا ؛��) jاول: "ی 
�K7: 
» ّ��
 دوم .»ٌ" َ� اَ  �ُ ا��ّ  َ, ُه  j 8ْ 7ُ ��� ا����[ ا�� �jK ا�K7: » َا ّ�� ُ�  g̈�
 س,م .»ُ" �َ ا�K7: » َ� jْ 
رم .»"�ِ یَ �< 
�K7: » َو َ� jْ ی َ�,"«. jL@U 
�K7: » َو َ� jْ  َـ�ُ ی�� ی� �ـ�ـو ( »"َ�ـ,ًا اَ Dُـ� 5ُ [ َ

G�5 �� �5 

  �K �اس�K7 �@U از��) j؛"ی �mزم اس
  ،ه� و7
 س,ره را  �م �5د Bو
F7 8 از ر5,ع ��"��" را�ل 7 م �?,ا("�در � .  
ت �F �� �@U ��" و سـ,ره �?,ا(ـ" و در یر�5
 از (�ز / rیا�� در  .١٨١٢ �*(�)


 r "@5ی<� یر�5
 د �K7 �@U ا(" و س,ره را,?� "��، �)�B ارد") . 



 ٥١٣/  نماز آيات  

  �تی�� ���ز ,یاح��م د
(�)*� ١٨١٣. ز /ی��) 
ت M,ر$ی� اس�>G	�� "B >G	�� هرا �ـ� ��!ـ
  Bو �

�� Bو� ؛�?,ا(@"@� Gز ط,اف و /�ا��) Aط وا� B" و �ه ��	M ��>G,رد$�ت در Qی

- 
!�� �� - Jd��) aB "$� .  
ت $یا�� در (�ز / .١٨١٤ �*(�)r  ی5B@" �5 >@" ر�5
 M,ا("ه و 	��ش �� �

  . ��B  "@5 ه�ن !�8 � ،"�[ رس��ی ی @ن� اط�یاّ� ا�� �� ��ن  ؛(�ز �ط8 اس
 ،(�س"
�<�  ؛��ارد  �G�5 �B �� را �@ r "@5$ ه  ا�� (�ز��ار در !"د ر5,ع .١٨١٥ �*(�)

او ��ـ" از �Jـr  8ّ$ـ >@(yـ� ، U@� ر5,عی5@" >�ر ر5,ع �5ده  B  �5 $rدر d,ر 
"$ یـسL"ه  در �,i7 ر	G[ �� س�
 ی »ُ� ِ�َ�ْ[ َ�ِ�َ"هُ َسiَ�ِ ا��ّ «@�� ه@<م �GD[ ی��8 ا ،�

 (� ��r $ ،[ �,اردیدر ا ،r "@5در سL"ه $@G!د ا,MB  @5"،  و 
اّ� ا�� در �8ّJ اس

 (�ی /وردهدارد �� �  rرا B $ �5ر5,! ،وارد !�8 ��" (*"ه اس،  /وردی�� �� " .  

 سـL"ه را 	�ا�ـ,ش یـ "یـ�x ��سL"ه س�, �U,ارد ت یا�� در (�ز / .١٨١٦ �*(�)
$ـ"  ذ�5 ��,�ی �(�زه ��5 ��ا B" �� ه�ن ا���ی� ،/ن �<�رد �5Oده   �8ّJ  "ار 

 �[ (�ـز هـj �ـریـدر ا ��,�ی �و س�ِ, (�زه rا��م $ ،��B ط,ر 5�" و ی!�8 (�

  . اس

ت ر5[ اس
ی(�ز / �ه  از ر5,ع rیه�  .١٨١٧ �*(�)، jز یـ�5 ا�� !�"ًا 5ـ د یـ
هً j5 $,د (�ز �ط8 �(�ز �ط8 اس
 و ه�y@ ،$,دFG$ا�� ا ]�B  "$و >@(�y س�,ًا �

د $,دیز ، Gا� ��@��
ز �ط8 اس�) Aط وا� .  
ت یـدر (�ـز / ، �AJGK اس
یوا�A  ،��,�ی ��5 در (�زه �ارد�,  .١٨١٨ �*(�)

 Aوا� jیه� AJGK� B "$!ـ
 یـ(�ز / Bو� ؛��� ت اذان و ا7�ـ� (ـ"ارد و ا�ـ� �ـ
 ءً ���G اس
 ر� ،$,د MB,ا("ه �� ��� ��و  »ا�g̈ـ^ةَ « :س� �� GD� �Fـ� $ـ,د ،اذان و ا7

Q در�
!�� �، �F �� س� ]GD� » َة^g̈�  . وارد (*"ه اس
 »ا
(�)*� ١٨١٩. U ار�ز��) 
م و >�رم و $*j و ه*ـjG و x از ر5,ع دّو ��AJGK اس

U &�	 7@,ت �?,ا(" و ا�� jده�jاز ر5,ع ده x، ا(" ( 7@,ت,?��� 	5B 
  . اس
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 �از رو یـ�ـه ��	Gـ� اسـ
 و !�ـ"ًا  ی "�ا�� ��ّ�' �"ا(" M �5,ر$ .١٨٢٠ �*(�)
وا�A  ،را (?,ا("   و7
 /ن �<�رد تی(�ز / B	�ا�,$�) 	ـ�ق و  "یـاسـ
 /ن را h7ـ

ی "�("ارد  �م M,ر$  "$� �G	�� هی� G�K7B  ر$ و ا��از /ن,M مو  �د��ه �< ی "� �
ط�ـ�@ـ�� ا�G ،را (?,ا("   ز�ـن /ن �<ـ�زد تی�$" و !�"ًا (�ز / ����FMّ�' از /ن  

Aوا�،  ���ا "ی�h7� "@5 8KQ ن/ .  
	ـ�د از �ـ�	G[  ،در /ن ز�ـنو $ـ"  �ـه ��	Gـ� �یـ" � �م M,ر$ـا��  .١٨٢١ �*(�)

ه  ی "�M,ر$� �FM�"$ی� ،(*"ه �h7 "� / زاز �ه  �B?* ا�� Bو� ؛ت را �?,ا("ی(�
$" و در /ن ز�ن "�M,ر$ ی� �G	��، د�	ر$ از ,M ]G	���" یه � �FM� "$mزم  ،(*"ه �
)�
K از /ن TU، / زتی(� ء (�h7 یرا" .  

(yـ� 	ـ�د از  ، �ـه ��	Gـ� اسـ
یـ" �M �5,ر$ @"ی�<,  �ا ا�� !ّ"ه .١٨٢٢ �*(�)@<
ن )/ �GDاط�ی[ ��ی� ن�@ g?$B U�� ن�"ا (�@" و در5ـ� �GDـ� /(ـن  Bا$?dـ ،/(ـن 

 8�� 
$" و 	�د (�ز /) �5 $�دت ده@"( دو !دل$�!ً ���FG اسF)ت (?,ا(" و ��ـ" ی
�GD� 
ه �ی "��5$  �م M,ر  Bدر d,ر  ،ا(" ���,م $,د راس� $ـ"� �G	�،  �" h7ـیـ�

$" �ا�� ��"ار Bو� ؛ت را �?,ا("ی(�ز /� �G	�� از /ن، h7 ا("ن,M� / زت �� او ی(�
) Aوا��@yو ه� 
K�) ـ,م�ن ��Kـ
 �[ اس
 ��j ا�ـ� دو (Dـ� 5ـ� !ـدل �ـ,دن /(ـ

ه ��	�Gی" �@" M,ر$ی�<, �   . ا(" ��" ���,م $,د �5 !دل �,ده ،
(�)*� ١٨٢٣. K5B h7 �5� / زتی>@" (� 
 �>� ه�� /(� �ـ�ا ،�� او وا�A اس

ً̂ س� �� M �F,ر$ ،�,رد �� او وا�A $"ه �$" rی " ��	�G و (�ـز /(�ـ را (?,ا(ـ"ه ���
 "$تی>@" �,رد (�ز / �و >� ��ا� "$ً̂ ��ا ،�� او وا�A $"ه � �ـ�	M�"  ]G,ر$ ���

]G	�� هتی(�ز / ،و � "$ ��B,7 ،�� او وا�A $"ه و /ن را (?,ا("ه �h7 �5�  را �)/
�B ")ا,M، ) زمm��� 
K ّ[ 5@" �5 ��ا��ی5"ام  r 
  . از /(�س

(�)*� ١٨٢٤. ���K� ن ط,ر �5 درUـT از و7ـ,ع  "یـ��ّ�ـ' � ،ذ�5 $ـ") ١٨١٠( ه�
�� 	,رًا (�ز /��ا�ـ� �ـ�  ا�؛ � �KJ,ب (*,د��5 در (�u ��دم  �M �ط,ررا �?,ا("  تیز

��� را ��  ـ� تیM,ا("ن (�ز / B��ه� د���ـ�  (ـ"ازد�� ��Mز�� ـ ز�ـِن �gGّـ8 �ـ� �دSـ� ز
تیM,ا("ن (�ز / ،�<�رد ) Aاو وا� ��� 
K"@<ه� G�5 /ن را �ا� 
ط �AJGK /ن اس



 ٥١٥/  نماز آيات  

ء �?,ا("�ّ ��"ًا �"ون (h7 ادا و 
 .  
 یـا�� ��ّ�' ���Dـ" (�ـز / .١٨٢٥ �*(�)B 5ـ� �ـ�ا�ر$ـ ,M�" ـ>G	��B ه یـ �ـ

>G	��B ا("ه,M، ط8 �,ده�، " و یـ,ا(" و ا�� و7
 ��$h7 �Gـء (�" /ن را دو�ره �?ی�
ن �G,ّ�� $,د (�ز /K)یا�� ا B �5 ��ا�ا("ه ,M �����5 ز�ن  Bدر d,ر  ،�ط8 �,ده  ،ز

 ��8 �� �د�S زgGّ���$ـ" � �Gز / ،��$ـ/ن را  Kـ
�از او سـ7& اسـ
 و mزم ( تیـ(�ـ
hـء /ن را 
 ادا و 7ّ�ـط �KـAJG اسـ
 5ـ� ��ـ"ًا �ـ"ون (�ـا�G ه�>@ـ"دو�ره �?,ا(" 

  . �?,ا("
ِس زنیs �ا�� در �ل � .١٨٢٦ �*(�)D) ه �<ی "�M,ر$ ،� �ـ� ا ّ یـ ،�د�ـ��Dـق  ز

��"GD، / ز
 و M,ا("ن (�ز /�ت �� او وا�A (ی(�Kت در ایلی� ]، Jd� a�)B  "ـ$�
h7 و� ) Aوا� jن ه/�
Kه�>@" ؛ Gا��(�ـز  ،��Bـ" از Uـ5 ءً ط �AJGK اس
 ر�ـ

ت M,ر$ی/�>G	�� "B ی� >G	�� هB را ء (�h7ز /ی�ـ� را �ـ"ون (یـ" و (���
 ّ�ـت ز
ء �?,ا("h7 اداء و .  

ز  .١٨٢٧ �*(�)�) 
ن وا�ـA $ـ,دی(�ز / ،��ّ ,�یا�� در و7K)ا �� jت ه(yـ�  ،@<
از /ن  �Bیا$�ل ("ارد و ا�� و7
  ،ه� 5"ام را ا�G"ا �?,ا(" ،ه� دو (�ز و7
 دارد ���ا

"$� P@  دو، $"ل /ن را �?,ا(" اّو ی�� P@  ه� دو 
را  ��ّ ,�یل (�ز " اّو ی� ،" و ا�� و7
  . �?,ا("

ز / ��ّ ,�ی[ (�ز �ا�� در � .١٨٢٨ �*(�)�) 
(yـ�  ،ت  @P اسـ
ی���D" �5 و7@<
ز �) 
$" ��ّ ,�یو7� P@  jه، ت را �?,ا(" و ا�� و7
 ی" /ن را  �م 5@" ��" (�ز /ی�

$" ��ّ ,�ی(�ز F) P@ ،  ز //ن را �*�@" و اّو  . را �� � /ورد ��ّ ,�یت و ��" (�ز یل (�
ز ی[ (�ز /�ا�� در � .١٨٢٩ �*(�)�) 
ز ی� ، @P اس
 ��ّ ,�یت ���D" �5 و7�) "

م ت را (7ص �<�ارد و �"ون ی/L)ا��!B � 8ط�5 (�ز را �B "@5  ز �ّ�ـ,�ی�*v,ل (�ـ
U م �5دم 5ر�$,د و ��" از /(�� (�ز را  �L)از ا x� ")�� jز را �� هز ��� ،�5 (��) �

ت را از ه�ن � �5 ره �5ده ادا�� داده و �?,ا("ی/ .  



   ��*�AZ ����زه�

زه�)�  ّFJGK�B  دیـززهـ [�و �ـ @ـ"یاسـ
 و /(�ـ را (	�ـ� �,  �)�  ّFJGـK�B،  ـ��
��	(� روز �ه M,ا("ن (F$�  رشDس���G*�  در $"ه اسـ
 و ا��ـم ���ـ,ط �ـ� /(�ـ

 8pK�/اه" /�" @"هی,M .  

$K��; ه�� ;��=R روز�  
(�)*� ١٨٣٠. ��	) (� �هF$ روز� Q ٣٤( ،روز ���� ��در ( 
ر @" �5 هGK@"  ر�5F! 

 : از

��Z ��	) 
	�� !�g ،ه*
 ر�5) 
	�� ��vب ،ه*
 ر�5) 
ر ر�5�<،  
دو ر�5
��		��ی!*ء و  () 
زده ر�5 A$ )ی[ یاز ا
زده ر�5، �� 
ّ�
  ه*
 ر�5) ��	)A$، 

�� 
ز و � M,ا("ه(ّ�
  r ر�5
 ��ی�ز $iD و ((ّ�
  دو ر�5�) B� د,$ ( 
و دو ر�5ـ
� aFd ��	)B "$� .  

 *! ��	) 
ط�ـ�@�� ا�G ،و >,ن دو ر�5 Aوا�ـ،  rیـ ،(*KـM �G,ا(ـ"ه $ـ,د "یـ�
ب �K� 
	�� [یاه�  ر�5
��L,ع  [ی�@�� ا ؛$,د Bر�5)  $" Bر�5
 �) ٣٤(ه� .  

) 
�ده ر�5)ر ر�5
 اeـ	� �ـ ،	�� ��Z و !�gدر روز ���� �� $�<B در و  $ـ,د
85 ��
K � 
  . $,د Bر�5

زه ��� از (�ز و � ���ن ذ�5 اس
 Qی$�)، G�5رت دو ر,d ��B ا("ه,M B� د,$ .  



 ٥١٧/  نمازهاي مستحبي  

;$K�� �@روزه��  و ;��=R  

١ .;$K�� �@و ��9  

(�)*� ١٨٣١. ��Z ز�) ��	)، 8F7 � ا("ه,M ��Z زل ��Z و و7
 /ن از اّو  $,د Bاز (�
 �,�7اس
 و  B  ن را/ "$� ]��� �58F7 ")ا,M ��Z ز Bو�ـ ؛و7
 /ن ادا�� دارد ،از (�

$ـ" 5ـ� /ن ��ـ"ار از  B ـ �ـ,M� �� �7 [یو ا @"ازد�� ��(	�� ��Z را ��  �M ،ا�� $?ص�
�ـ� ا(ـ"ازه دو هDـjG طـ,ل Mـ,د  ،$ـ,د �B "ا���ZB U $�! از$Mص �5 ��"  �یط,ل س

 rی�5  [ی�<� ا ؛8F7 از (	�� �?,ا("(�ز ��Z را 
 ���G اس ،�,i7 [یدر ا ،$Mص ��دد
ز 8F7 از  ، �م �5دن (	�� ،d,رت [یر�5
 از (	�� را 8F7 از /ن M,ا("ه �$" �5 در ا�)

��Z،  �G��
  . اس

  عK�� �G$; و@�. ٢

(�)*� ١٨٣٢.  �g! ��	)8F7 � ا("ه,M �g! ز5ـ�  Bو و7
 /ن  ـ �ـ,�7 $,د Bاز (�
 "$� ]���8F7 ا,M �g! ز(�y $?ص (	�� !�g را  Bو� ؛ادا�� دارد ،("ه $,داز (�@<

M�  ���� یو ا @"ازد��] M� �� �7,�  B Mص �5 ��" از  �ی�$" �5 /ن ��"ار از ط,ل س$
!�$ ��ZB Uا�" �B ص �ـ�دد ،$,دM�,7ـi  [یـدر ا ،�� ا("ازه >�ر هjGD ط,ل Mـ,د $ـ

�5 (�ز !�g را 8F7 از (	�� �?,ا(" 
ر�5
 از (	�� را 8F7 از  rی�5  [ی�<� ا؛ ���G اس
ز  �م �5دن (	�� 8F7 از  ،d,رت [ی/ن M,ا("ه �$" �5 در ا�)�g! �G�� 
  . اس

(�)*� ١٨٣٣.  Q ـ� در�Z ـ8 از اذانF7 �g! ��	روز ���ـ�  ��ـM,ا("ن (	�� ��Z و (
�ی� )�
Kار �"ا(" ��" از اذان �<� ؛� ,ا("  B، )�B!�ر !�	 !ّ�
��  ه�>@" ،/ن �5 (�ز�
م ده"ه  /نL)را ا. 

 در روز ���� ���G اس
 از �ا�ّ  ���	) 

 ر�5K �g! و ��Z،  مدو ر�5ـ
 را ه@<ـ
��Gـ� اسـ
 $ـL،  xـ"ه ر�5ـ
�را 8F7 از �Zـ� �?,ا(ـ" و از /ن ه L"ه ر�5
���Z و ه

" و $x ر�5
 /ن ه@<م �m /�ـ"ن �ر�5
 /ن اول روز ه@<م ��GKده $"ن (,ر M,ر$
  . از اذان M ��Z,ا("ه $,د <� 8F7ی" و $x ر�5
 د �M,ر$



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥١٨

  �z7ب ��K$; و@�. ٣

(�)*� ١٨٣٤. )	�� ��vب ��" از  �م $"ن (�ز �vـ�ب اسـ
 و  ـ ز�ـ) 
5ـ�  Bو7
 /ورد ،���[ �$" /ن را TU از (�ز ��vب� �� 
ا�ـ� $ـ?ص  Bو� ؛ادا�� دارد ،در و7

G7و 	�� ��vب را  )B M�5 س�B  نب در /سـ�G	/ وب �5دن�Q ب �5 ��" از�v� ط�ف
U�"ا �B ود [�از � ،$,د��، Mرا  ،@ـ"ازد�� ���ـ�  ـ� ��Gـ� اسـ
 در /ن �,7ـi ا�Gـ"ا (�ـز !*ـ

  . �?,ا("

٤ .;$K�� �@ع/�ء و  

 (A$ 'g اسـ
 و ��Gـ�  .١٨٣٥ �*(�)   ��" از  �م $"ن (�ز !**! ��	) 
و7
d�� M,ا("ه $,د	^�   . اس
 ��" از (�ز !*

٥ .;$K�� �@و VR  

(�)*� ١٨٣٦. A$ ��	) 
 ه�>@"(�u  [یA$ 'g اس
 و ا( ،�@�� �*�,ر ،اول و7
Gا� � 2�ط��3 
ل و7ـ
 اّو  ،5ـ� (gـِ' $ـK Aـ
�( "�ـ�� Bو� ،�AJGK و ���G اس

h	�
$" و اّ� اّو  �� A$ زز �از اّو  ،/ن �ل و7
 ادا(�Q/ A$ لB  ی�� ا ،$,د]  ��@ـ
م ده" ،�5 ا�� ��" از (�ز !*L)را ا A$ ��	در و7
 وا7ـi $ـ"ه اسـ
 و  ـ اذان  ،(

aFd )�L	 ,ع�ادا�� دارد) ط xG7د  ه� ؛و�) 
اذان M aFd,ا(ـ"ه  rی>@" ���G /ن اس
  . $,د

٦ .;$K�� �@و k=m  

	�� U aFdـ .١٨٣٧ �*(�))�x ا(ـ"ه �ـ,M aFـd ز��ـ" از  ،و و7ـ
 /ن $ـ,د Bاز (�ـ
م /ن �L)ار ا"�� �� A$ ز�) 
$" G$��B[ از و7� )�5 ���ـ[ اسـ
 /ن را  Bو   ز�

U�x aFd ز
 /ن ادا�� دارد و�و7 ،�� � /ورد از (�B ا�� $?ص، ��	 a راM Fd,ا("ن (
M�  ���� ازد��"@ h	 
 و7 �
�  aFd ز�)P@  در ا ،��دد 
ز  �,i7 ا�G"ا [ی���G اس�)



 ٥١٩/  نمازهاي مستحبي  

  . aFd را �?,ا("

  �R=��; روزه��  �� ��K$;یاح��م د

ن � .١٨٣٨ �*(�)K)اB ")ا,  h��B ) ـ�از�	  �(� روزهF$ـ�ـ h�� را �?,ا(ـ" وB  را
ز $A �(?,ا(" و در (�B ")ا,  �M/ 
ء �� M,ا("ن س� ر�5DG5ی ،ا@�B  و و ـ� iDز $ـ�)

ء �� M,ا("ن و � ,ا("  ��B���  ؛"ی(�DG5 ) �g! ��	اDG5ـء �ـ�   ,ا(ـ" �Bـ ��ـ5@" و در (

 ،و اّ� در �,رد (	�� �Zـ� و (	�ـ� �vـ�ب "ی���� دو ر�5
 /ن (� ،M,ا("ن >�ر ر�5

@yه��] A$ ز(�y �?,اه" ��h ،ه*
 ر�5
 اول (�@<B "را �?,ا(ـ /ن را �ـ�  ،از /(�ـ
  . g7" ر�ء �� � /ورد

	� اس
 �	�د .١٨٣٩ �*(�)K� �5، F)ا(ـ" "ی,?� �Dرا در س �g! و ��Z ��	 Bو�ـ ؛(
(g7 �� �y" ر�ء M,ا("ه $,د@< *! ��	)، �)�B م سL)ا 	�ـ�( �ی("ارد و اّ� ��ـ8  هـ

 A$ ��		�� aFd در س ی(	�� ��vب  ی()�) &7  . $,د �DB س
ن .١٨٤٠ �*(�)K)ا B� ا, ��	) ") زهی$A را سده و �(@" س�) ��  ّFJGK�B  �� �ـ

	��ی/ورد ه�>@" ا) ]، 5�Dـ�h	 5�8  ـ� و �ـ 
ب ��
  ـ��G5 دارد 5ـ� در jهـ  �هـ
8gD� 
  .  � �� /ن �Uدا�GM $"ه اس

   ��B7ح= �� ���زه�ی�0
(�)*� ١٨٤١. زه�)� FJGK�B Q���	(� روزه�  � از (F$� <)ا �Gدس "@" : 

h��B از /ن 
d ه در و7MB نhه ر� ��ای ،��8 �� dM AFسB  رت و یـ��8 ز
( B"ن �ـ� ا�ـ� �ـ� d,gMـ��� �@u,ر رس یQـیـdّM 
B (AJGـK� ران ��ـ8 ط�ـA �ـ

B� "@$� .  
h�� وB  از /ن <�ید  ص �mزم (هM 

 در و7Kای�� �  AFیـسـ Qیـ
Mـص و  

�� ّ�@B ا("ه $,(" و,M B�  , G7ان /ن را در ه� وB  AFیو �"ون سQ  B@ـ�ّ 
 Mـص و ��ی
M��B 5�D�d ،[ دس�Gی�5 از ا �� � /وردM 
B ")ـ� ط ،دارD�� زر و ��hـّ�ـ��8 (�B 


 �� gM,ص و ���ّ �D<� 5ید  ّ�@B  ")ی("ار@�B ـdM ر,Gز �"ون دسـ�) 
 دو ر�5�@ B 
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G� و 
ص M,ا("ه Bدر ه� و7M AFون س"� Bـ� ،[ �ـ�وهیـ$ـ,(" 5ـ� �ـ� ا �ـ�	)  �هـ
pا"Gا�B �B  ,ی�"@ .  

ص و ���وف ذFJGK�B �5 �(�,(� از (�زه [ �?x >@"یدر اM B� د,$ :  

 � ) ���ز وح/�( ا�*QK �$����ز 


 ّ�ـ� �دو ر�5ـ
 (�ـز و�*ـ
 �ـ�ا ،ل F7ـ�س�اوار اسـ
 در $ـA اّو  .١٨٤٢ �*(�)
 �Bسـ� ا��یـ�� Fـ� / rیـ ،[ اس
 �5 در ر�5
 اول ��" از ��"ی/ن ا 
���D?,ا(@" و 5

تی/( ٢٥٥  ر�5 ���ه ٢٥٧ F� دّو ) ١س,ره 
إّ(ـ « م ��" از ��" ده �� �F سـ,رهو در ر�5
ه@��Jَ�ُ̈�ـٍ" َو/ِل Jَ�ُ̈�ـٍ"  Bٰ ا�ّ�ُ�ـdَ j̈ـ�8 َ!�ـ« :@ـ"یرا �?,ا(@" و ��" از س^م (�ـز �<,  »أ(

»Fْ7َِ� ُ	^ن Bٰ اْ�َ�ْ� Sَ,اَ�� ِا�َو 
٢   . @"ی
 را �<, �ّ 5��� 	^ن اسj � �و �� �

ن ذ�5 اس
 5ی$�D� د 
� ��ا�( �<�ی� 
طـ,ر  ای[5ـ�  (�ز و�*
 (�8 $"ه اسـ
B� "$و در » 7ُـ8 ُهـَ, ا��ـُ� َاَ�ـ"«دو �� Fـ� سـ,ره  ,��ـ"  ل ��" از ��"،در ر�5
 اّو : �

: ده �� �F س,ره  ��S را �?,ا(@" و ��ـ" از سـ^م (�ـز �<,ی@ـ" ر�5
 دوم ��" از ��" ،
» B�!َ �8dَ j̈���»/ِل Jَ�ُ̈�ٍ" َوا�َ�� Sَ,اَ�� ا�F7َ Bِ� ُ	^نJَ�ُ̈�ٍ" َو ا

 و �� �ـ� 5��ـ� 	ـ^ن، ٣

ّ�
 را �<,ی@"� jاس.  

 را �� $�� دور�ّ ا�� �?,اه@" � .١٨٤٣ �*(�)� ")�F�، د ی 
�� �� <ـ� د	ـ[ او �ـ� ی

M� �� ��"GD،  اّو 
�D�5 در �,رد،
ی" /ن (�ز را   $A اول F7ـ� او  ل M,ا("ن (�ز و�*�
��Mدّو ��@"از(ـ" و اّ�ـ ��  ـ� 
Zـه� /ن اسـ
 5ـ� �KـAJG �ـ,دن /ن  م، در �ـ,رد �D�5ـ

ص �� او��[ $A ��" از	,ت داردgGMا.  
(�)*� ١٨٤٤.  A$ از i7,� را در ه� 
ز و�*�)B� ان,  ���Gـ� اسـ
 در  MB,ا(" و

                                                           
  .، بنابر احتياط Iزم است)ھم فيھا خالدون( ٢٥٧خواندن آيةالکرسی، تا آخر آيۀ . ١
َوابَع++ث ثَوابَھُم+ا اِل++ی قَب++ِر (ھا بع+د از ذک++ر ش++ريف ص+لوات، عب++ارت ب+ه گون++ه  در بعض+ی از نس++خه. ٢

 .آمده است) فYُن
َوابَعث ثَوابَھا اِل+ی قَب+ِر ذلِ+َک (ھا بعد از ذکر شريف صلوات، عبارت به گونه  در بعضی از نسخه. ٣

 .آمده است) بِن فYُن الَميِّت فYُن



 ٥٢١/  نمازهاي مستحبي  

   ١.اّول $A ��" از (�ز !* M,ا("ه $,د

 �C ز����;$  

(�)*� ١٨٤٥. DQ زز �vـ�ب و !*ـ  [�اس
 FJGK�B � �5ّ  �از (�زه �Bی ���(��)
	��از [ (�ز یM,د ا Bو� ،$,د MB,ا("ه �) (� روز �هF$� ر (�ـ ه�>@ـ" ؛"یـ/  �Bـ� $ـ�

B� ��	 [ d,رت �5 	�د ه� دو (�ز را � هـjی��vب �� � /ورد �� ا  ,ان /ن را �� !@,ان (
 

��Dو 5 5@"(ّ� DQ ز : اس
 �5 �,(�  [یا ���M,ا("ن (�

ْ,ِن ِاْذ َذَهAَ َوَذا ا�@ّ « :را �?,ا(@" �ی/ [یس,ره ا ��� � "ی� ،��"��" از  ،لدر ر�5
 اّو  
 َ	üَ[ َاْن َ�ْ[ َ(ْ�ِ"َر َ!�َ ًFeِv�ُ� ِ� د@	َ �ٰ  ِ	B  ٰ�ِت َاْن m ِا��ُ �u�  �َ ا

ّ
mإ  
َ(َ�  َاْ(َJFِْاّ(ـ ُسـB  
5ُْ@ـُ

��ِuّ��ُ� َو  َ[ �ِ�َ[ اَ @FْLَGَْس	َ L̈)َ� ُه 5َ ِ�َ[ ا�jِvَّ وَ  @
ٰ

� �َ�ِ  Lِ@ْ)ُB  ِ@�ِ�ْ�ُ�   .»َ[ �اْ
ِ aُ ا�vَ « :را �?,ا(@" �ی/ [یس,ره ا ���" از ��" �� � ،مو در ر�5
 دّو D�َ ْ�ـَوِ!ْ@َ"ُه Aِ 

 m َی��ُ�َ�ْ  
ّ

mیَ ُهَ, َو  إ jُ�َ�ْ  ِ	 �B  َو ّ�ِFَ� اْ�JْFَـِ� َو�ـ َ Kْـُ�ُ& ِ�ـْ[ َوَر7َـٍ� اْ
ّ

mی إ F̈�َ m Bٖـٍ� 	ـَو  ْ�َ�ُ��ـ
 
َ ْ
ِت ا���ُZُ َو Aٍَرْط mْرِض َو mی Tٍ�ِ  

ّ
mإ 	 Bٖ F�ُ ٍبG5ِ ٖ� ]ٍ«  ,>� ِاّ(ـ« :@"یو در 7@,ت jُ̈�ـ�ّ� Bا

 َv� ا
ِ

a ِD�َ�ِ �َ�ُ
َ
ُ��یBٖ  m ا̈�Aِ G �ْ َاْس��َ�ْ  

ّ
mإ  ّ�gَ ُ َاْن 
َاْن َ Dَْ�ـJَ�ُ 8َ̈�ٍ" َو/ِل Jَ�ُ̈�ٍ" َو  !َ Bٰ� Bَ َاْ(َ

� Bٖ  َ�5َا�5َا و« �ـ
 ،�ا5��� 5ـ�ا و 5ـ �و �� ��  Mـ,د را از M"او(ـ" ��Gـل در  �هـ
�) 
ِدُر َ!�َو  �B G�َ�ْ)ِ Bٖ ا�ّ�j̈�ُ َاْ(َ
 َو�ِ « :@"یو ��" �<,  @"یM,اس�� G�َ Bَٖ ْ�َ�ـjُ �ـ Bَطِ�B GFَا

�َ� Jَ�ُ 2ّJَ�ِ̈�ٍ" َو 	َ ُ
َ
ْس�َ َ�!َ "ٍ�̈Jَ�ُ َو  �ِ �ْ /ِل�!َ ْ� jُ�ِ  hَ7َ �ّ��ْ ا�K̈^ُم َ�Gَ � Bٖ«.   

  �7ه ل���ز اّو  

(�)*� ١٨٤٦. ز FJGK�Bّ  �از ���� (�زه�) 
ل ه� �ـه در روز اّو  ،M,ا("ن دو ر�5
��7� �B "$�@" Bل �ه ��5 /ن را (�ز اّو  �)، 5�D�
م /ن �� ا L)5ـ�  [یـا 
�,(ـ� اسـ

و در ) 7ـ8 هـ, ا��ـ� ا�ـ"(  �� �F س,ره Bس ،��" از ��" ،(�ز [یل ا(�ز��ار در ر�5
 اّو 
ه 	(  �F س,ره��  Bس ،ر�5
 دوم ��" از ��"@���?,ا(" و ��" از (�ز �� ) ا��"ر ���� Bا( ا(

                                                           
منظور، شب اّول دفن در مورد کيفيّت اول نماز وحشت و ش+ب اّول ف+وت، در م+ورد کيفيّ+ت دّوم . ١

 .آن است
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ز در ه� و7ـ
 از روز اّو  [یd"�7 �"ه" و M,ا("ن ا ی��B"ار  ,ا(�)�یل �ـه �ـ 
. اسـ
@yزی��" از ا [�ه�ت �AJGK $��ده $"ه اس
ی[ /یM,ا("ن ا ،[ (� :  
 » ِ� Kْ jِ  ِ���  B	ِ  �ٍ دا�̈  ْ[ � �ِ j َو ��ا��̈  �ِ[ ْ� ا��̈  ا

َ ْ
mإ ِض ْر ا 

ّ
m َ!  َ�B  ّ��ه �̈ �َ Kْ َGـ�ُ  jُ َ�ـ�ْ یَ � َو 7ُ رزْ  �ِ ا

8ٌ � 5ُ !َ َد ْ, Kْ َG �ُ َو  	B  ِ5 ٍبG  ُ�F� ]ٍ  Kْ� jِ  ّ��^ َ	ـ ٍ�ّ hُـ�ِ  �ُ ا�ّ�ـ Kْ rَـKَ �ْ یَ  إْن َو  jِ ��ا�ـ�̈  �ِ[ ْ� ا�ـ�̈  �ِ ا
 $ِ5 'َ  ُ�� إ 

ّ
m دْ یُ  ْن إَو  َ,  ُه� Oَ  ?َ� ْ� ٍ�  َ	 را̈د ^  ِ� hْD ِ� � ُیg� Aُ  ِ� ِ�  َ� ]ْ  َءُ *یدِ !ِ  ْ[ �ِ  F ُه َو  ِه ,َ  َv� D,ُر ا

 ̈��$ـءَ  �اً Kْـیُ  �ٍ Kْـ!ُ  �ـَ" �َ  �ُ ا��ّ  Lْ َ� 8ُ �َ َس  jِ ��ا��̈  �ِ[ ْ� ا��̈  �ِ ا��ّ  Kْ jِ �ِ  jُ١ ��ا� ُ��ّ� �ِ إ ةَ ̈, 7ُmـ ا
ّ

m ِـ��ّ� 
 �َ Kْ ُF ّ���َ إ ���ْ أ ُض ِ,ّ 	َ اُ َو  8ُ �5ا�,َ  jَ �ْ و(ِ  �ُ @ اB  ّ��دِ  ٌ� ��gَ  �َ ا��ّ  ̈ن إ �ِ اF�� أإ ��َ m إ �

ّ
m ْ) 
(َ Fْ ُس  َJ rَ 


 B  ْ@5(ّ إُ  ِ� ]َ  uّ���ا أ B(ّ إ ِبّ َر  َ[ ���ِ ْ) َ� ْ� 
�َ إ َ B̈  ِ� ]ْ  Mَ ْ� ٍ�  َ	�� �ٌ  ِبّ َر  َ  m 
َ


 (ْ أَو  داً �ْ 	َ  B(ْر �َ  Mَ ْ� �ُ 
  .»َ[ �Sا�,ارِ 

   ��B7ح= �اح��م ���زه�
(�)*� ١٨٤٧. زه�)�  ّFJGK�B،  �<��	)  �(� روزهF$� Q ن را  ��ـو >ـ�/B� ـ,ان  

ده �� � /ورد یرا اه  ن /نا�G,  @"ه�> ؛(*M �GK,ا("GK) زمm و�
K ل [یدر اهـ� دو  ،�ـ
ب 5@" و ا��  rیر�5
 را K� 
ر�5ـ
 �Kـب  rیـه� دو ر�5ـ
 را  �?,اه"ر�5

"@5، Gا� ��ط��@ Aر دّوم را �� ،وا��  
	�ـ� �vـ�ب را 5ـ�  ؛ر�ء ا(Lـم دهـ"(ّ�) ً̂ �ـ�

 دو س^م اس� 
ر ر�5�<، 	� 5@ـ"  ،� دو س^م هj <�ید  >�ر ر�5
ًء ر�eن ا/ ��

� 
 ه*
 ر�5ً!,�L� �5B د,$ .  
(�)*� ١٨٤٨. 	��>�    ّFJGK�B����G اس
 	�د (�زه)  �(� روزهF$� Q �< ن  ��ـو/

دهیرا اGK *! ��	) �ط�ـ5ـ� �@ـ�� ا�G) ه�ْ َ�ـ ُو ( �?,ا(" �� � Aوا�ـ، (*KـM �G,ا(ـ"ه  "یـ�
  . $,د

(�)*� ١٨٤٩.  زه�)�  ّFJGK�B  �3ارeل ا "ه�ـM,ا�  ,ان �B ،یB ,ا(و !"م را در �
 ,��U ���  

 "ه�M,ا� ی>¢  یراس*U �� ) 2FطZو��D د�	ورد و در ا) / �ـل  [یـ�� �

م �L)ره س� ا�ـ,از /ن �Jـ8ّ ا$ـ�ل  ،ر�ـو اّ� در �ـل اGM $,د Bر5,ع و سL"ه � ا$
                                                           

س+وره  ١٧س+وره ي+ونس، آي+ه  ١٠٤ھا، ب+ين بس+م هللا دوم و س+وم ب+ه ج+ای آي+ه  در بعضی از نس+خه. ١
کاِشَف لَه اIِّ ھُ+َو َواِْن يَْمَسْس+َک بَِخْي+ٍر فَھُ+َو َعل+ی ُک+لِّ َو اِْن يَْمَسْسَک ّهللاُ بُِضرٍّ فYَ «: انعام آمده است

  .»َشْیٍء قَديرٌ 
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 Bو� ؛اسL)اx�   . ا$�ل ("ارد ء�� !@,ان ر�
(�)*� ١٨٥٠.  ّFJGK� ز	�ـ� !*ـ(از  ��ـB )Qدر (� (ر�5ـ
 /ن را  rیـ� اسـ
 ی�ـ

ده و ر�5
 د یاGKوردی/ � �� �GK*) ؛<� را � اسـ
 ��hـی���� �ـB  یـازr  را 
ر�5ـ
ده و ��hیاGKB  م ده"ازL)ا �GK*) ن را/ .  

(�)*� ١٨٥١.  ّFJGK� زً̂  �را (*�GK �?,ا(" و ��ـ"ار Bه� �ه (� از /Mـ� سـ,ره �ـ�
�د�ـس}M�� T ،�<�ارد �B را �7ی دو /ی� ی/ rی 7سـ,ره را �?,ا(ـ" و از �ـل  �(ـ"ه�و �
دهیاGK "ز را ادا�� دهز ا ،�� ر5,ع رود و (��) j�� ده یدرGKبK�  ز$"ه و S,اب (�
دهیاGK را دارد .  

(�)*� ١٨٥٢.  ّFJGK� ز�)B � راB ا(ـ"  ,ان,M ]Gـ	ل راه ر $ـ,د �Bـ [�ه�y@ـ ؛در �
 ّFJGK� ز�)B ل س,ار37ر ،[�در �$ �را در �، Uه,ا��، G*5B  ورد و/ و �(@" /ن �� �


�دو d,رت اس��Gار �"ن در �ل (�ز mزم ( [یدر اK ار ��ا�ا(Lـم ر5ـ,ع و  �و (�ز�
  . "ی(� �B سL"ه � س� ا$ره

ن ذ�5 اس
 ��ای$�  ّFJGK� ز) �راه ر	G[ و س,ار( [ d,رتی� ا�در MB Q,ا("ن (�
@�Gا� ���� Aط وا�
 �*,دیر!F7�� " ی .  

(�)*� ١٨٥٣. زه�)Bن را یوا�A اس
 ��8 (�ـز  �5 در ز�ن �h,ر ا�م ز�
��7ن "�	�3 و ! "�!، 
یر! 
در ز�ـن �eـ� �KـAJG  ه�>@ـ" ؛F7�� در /ن mزم اسـ

بK� (�ر و �(@" /ن �� 	ـ�د وا�ـA  سFJGK�B  �� �5AFّ  �$,(" و اّ� /(�y از (�زه

$"ه اس،  ]G	ل راه رF7�ـ� در �ـ,رد /ن  
یـ�?,ا(@ـ" ر! �سـ,ار ی>@(�y /ن را در �


�mزم (K .  
(�)*� ١٨٥٤.  ّFJGK� ز(� �F�5 و �� �ـم /ن MB,ا("ن (�M ل (ـ"ارد ،در���ـ�  ،ا$ـ�

�8 ه� ر5@�� �)M 8Mدر دا 
ز �?,ا(@" AJGK�B اس�) 
  . دو ر�5
(�)*� ١٨٥٥. K5B �) �5B ")ا,  >� ,eـ8 5@ـ"یـ�د �ـوKQ ، زهـی�ـ�) 
� اسـ� 

 ّFJGK�B  را  ��j� )Z2 وFاش�ط �D (")ا,?� .  
(�)*� ١٨٥٦.  ��hB 8 (�ز و�*
 FJGK�Bّ  �از (�زه�� )���� ]	"��5 ��ـ" از ) ا

"��، d,g?� س,رهB دارد، "$ر �5ده �G	ز ره�ـن  "ی� ،ا�� �?,اه" �� دسG,ر /ن (�
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dّـ FJGK�Bّ  �س,ره را �?,ا(" و اّ� در (�زهM �5 ��" از ��" سـ,رهB ـ�ا��ن وارد  /

ز��ار � ،(*"ه اس�)B ")ا("ن س,ره   ,ا,M�) O�  ی "یرا/ن را  ،M,ا("ن سـ,ره [��در  

(ـ�ر 5ـ�دن �ـ�  سAF/ن (�ز ��  ه�>@" ،س,ره را (?,ا(" و �� ر5,ع ��ود ��ّ ره (�,ده و ��
یـM,ا(ـ"ن دو  [�ه�y@ـ ؛	�د وا�A $"ه �$ـ"  �>@ـ" سـ,ره ��ـ" از ��ـ" در (�زهـ

 ّFJGK�B �ی� 
  . اس
(�)*� ١٨٥٧. K5B ء داردh7 ز�) �5، �B  ")ا,   ّFJGK� ز�)B ")؛�?,ا �در  �� �B Mو

h7 ز 5, ـه ��� ��"ار ،وا� A�M,ا("ن (�ً	�! �5B ر ا(Lـم /ندر  �و سـ�8 ا(<ـ
�ی� ،�KJ,ب ��دد )�
K .  

(�)*� ١٨٥٨.  ّFJGK� ز�) ]GK�$B �ی� 
ط�ا�G ه�>@" ؛اس  
�KـAJG /ن اسـ
GMل ار��5 (�ز��ار /ن را در � "@�*) .  

  ��د و >I >�دن اPLاء در ���ز �B7ح=ّ یز 

ز��ار در (�ز �FJGKّ ا� .١٨٥٩ �*(�)�) �B، @5رB �) O�  و  "یرا س�,ًاG7وB  �ّ,G� �
 ًزش �ط8 � ،و /ن ر5[ را �� � /ورد  ,ا(" ����دد B(� $,د �5 $�!�)B ـ,ان  ،١$,د@! ��

��" از سـ^م (�ـز �G,ّ�ـ� $ـ,د 5ـ� دو  ی��ل ا�� در (	�� ��vب ه@<م M,ا("ن  *ّ�" 
م ("ادهL)اول را ا 
زش �ط8 اس
 ،اس
 سL"ه ر�5�) .  

(�)*� ١٨٦٠.  ّFJGK� زدیس�,ًا ر5[ را ز  Bا�� در (� زش �ط8 (� "ی(��)B د,$  ��
م ده" rیدر ل ا�� در (	�� ��Z !@,ان ��L)س�,ًا دو ر5,ع ا 
(�ـز (	�ـ� �طـ8  ،ر�5

�)B د,$ .  
	�ـ� را 	�ا�ـ,ش 5@ـ" و �ـ,�7 �از 5ره �Bیا�� (�ز��ار  .١٨٦١ �*(�))B دشیـ 

��5ر 	�ا�,ش $"ه را ا(Lـم دهـ" و دو�ـره /ن  "ی� ،[ ��" از /ن $"هv*� �5,ل ر5 "ی
ز �FJGKّ  ،ر5[ �دی�ل ز  [یر5[ را �� � /ورد و در ا�)B �) 8ط . B  "@5را �

دشیـا�� (�ز��ار در (	�� aFd در ر5ـ,ع  �� ط,ر ��ل ����ـ" و ( 5ـ� �7اpـ
 "یـ

                                                           
تواند برگ+ردد و رکن+ی را ک+ه س+ھواً ت+رک ک+رده  از جھت زمانی که فرد در آن، می ینماز مستحبّ . ١

  . استذکر شده ) ١٨٦١( در مسألهبه جا آورد، با نماز واجب متفاوت است که توضيح آن 
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ً̂ در (�ز اّو ی ای را (?,ا("ه) س,ره �� ��@r �ـر یـ ،�ـر سـ,ره 7ـ"ر Bسـ ��� �ـ ،هل �
دیز  ،�ل [ی����دد و /ن را �?,ا(" و دو�ره �� ر5,ع ��ود و در ا "ی� ،" را M,ا("ه� ,�� 

	�� را �ط8 (� ،ر5,ع)B "@5 .@yا�ـ,ش 5@ـ" و در  [�ه��	ر5ـ,ع را  aFـd ـ��	ا�� در (
دشیسL"ه دوم  �� /ورد و دو�ره "ی� "یL� م دهـ"  ود ����دد و ر5,ع راL)ه را ا"Lس

 . B "@5دو سL"ه (	�� را �ط8 (� �دیو ز 

  $ـ"ن دیـز  �!ـ� ،ذ�5 اس
 ا�� ���*G[ و �� � /وردن ��ء 	�ا�,ش $ـ"ه نی$
"$� 
ریا ،ر�5� j�� ]� B�) دوم  ؛$,د 
ً̂ ا�� در ر�5 دشی�� ��5ـ� �7اpـ
  "یـ



  ،d,رت [یدر ا �ایز  ؛ ,ا(" ����دد (�B ،در ر�5
 اول را 	�ا�,ش �5ده اسpم �7اL)ا

  . $,د Bر�5
 در (�ز � �دی�,�A ز  ،و /(�y ��" از /ن اس

  ����ز �B7ح= �و ذ>�ه� >�ره�vR و 	��ن در 

5@" �5 (�ز �r  ّFJGKا�� $ .١٨٦٢ �*(�)B  ا("ه,M یرا(�y /ن (�ـز ��ـ8  ،(� @<
ر�(�ز ���D ط �� 
$" [�ّ و7� �G$و ه ،("ا 
اسـ
  [��y@ـ�@ �<�ارد �5 (?,ا("ه اس

 ��	(� روزا�� ��8 (F$� �� 
$" و U [�ّ و7� �G$دا�x 
r  �5 "@5$ ،از ��$G[ و7
ی/ن را �� � /ورده  �)، �5@" 5ـ� (�ـز را M,ا(ـ"ه  rاز ��$G[ و7
 /ن $ ��"ا��  Bو

 
یاس �)، $ ��r "@�) @G!د ا,M .  
(�)*� ١٨٦٣. 
(yـ� طـ�ف  ،5@ـ" r$ـ B(�ـز �KـFJGّ  �ه  ا�� در $�ره ر�5@<

��*�G $r � 8طز را ��)B "@5، ارد�>� �G�5 �� را ً̂ ا�� (�ز��ار در (	�� aFd  ؛�@ ��
$r  ا("ه,M 
ی5@" �5 دو ر�5 
 �<�ارد �5 دو ر�5
 M,ا(ـ"ه اسـ
 و  ،س� ر�5@�

ز را �ط��G* $r �) 8ا�� ط�ف ��)B "@5، $ ً̂ ��r  ا(ـ"ه,M 
یـ5@" 5ـ� دو ر�5ـ 
زش ��r "@5 8�!، Jd ه� ط�ف $ ،ر�5
 rی�)�a 
ا�� در (�ز و � در  Bو� ؛اس


 �"اد ر�5  ز را دو�ره �?,ا("/ن اس
 �5 /ن  ط�5@" ا�r G$ه�) .  
(�)*� ١٨٦٤. Gا� ��ط�ـ�@ Aوا�ـ، 
 �ـ�  K�BـFJGّ  ���ـj ��ـن در (�زهـFـK)

�5 (�ز��ار �? [ی�� ا ،اس
 [��ی��j�� 8  ،ر�5ت @�� ّ�� )�
K  �G�5 �� را ی�@ ���G* 
ط��@�� ا�G �<�ارد ���� � Aیوا�"  ,M ن�<� /(�� !�8 (�,دن  ؛!�x "@5 8ی�� ��
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$2 ��ن �ط8 5@@"ه (�ز �Fط ��" .  
(�)*� ١٨٦٥.  ّFJGK� زی��(x �� س� ر�5
  ،Bدو رB G�5ا�� در (� ���G* ود��،  ��
 ,M ن (�@" و (�زش x Jdی��@G!ا�a 
ً̂ ا�� (�ز��ار در (�ز DQ. اس ن  �������


 M,ا("هدارد �5 س� ر�5، �ل !�^ Bو�Gا�Bی � jهB "ده "$ ،�5 دو ر�5
 M,ا("ه �
� @�B ا( ��ارد,M 
  . اس
 "ه�5 دو ر�5

5ره $r و ��ن در  .١٨٦٦ �*(�)ز �KـFJGّ  �و ذ�5ه�)B،  Aز وا�ـ(@ـ" (�ـ�

نی[ ا�� ه@<م $r ی�@�� ا ؛اس�� $ـ" ،� �G$�>) 8 /نJ� از،  /ن �ـ�ء را �ـ� �ـ

�G$�� 8 /نJ� ورد و ا��/ "$ء (�@" ،�@G!د ا,M r$ �� .  
5ر  .١٨٦٧ �*(�) ��	سL"ه سـ�,  ،/ن در (�ز وا�A �5@" �5 ��ا �ا�� در (�ز (

� Aوا�B ی ،$,د ,ا(ـ"  B$ـ,د 5ـ� $ـ�!ً (�ـ Bوارد ��pو  "یسL"ه را 	�ا�,ش (� rی 

�mزم ( ،����دد و /ن را �� � /وردK  ,ه س�"Lز سی��" از (� h7�  سL"ه را �ـ� �ـ

  . /ورد
سL"ه را 	�ا�,ش 5@" و  یذ�5 وا�A ر5,ع  ��B 	�د در (�ز �FJGKّ ا .١٨٦٨ �*(�)

دشیسL"ه  ی��" از س� ��دا$G[ از ر5,ع  �� ،"یF)ز را ادا�ـ� دهـ" و ی" ����دد ���� (�

 سL"ه �mزم (K"م دهL)س�, ا .  



X ز���  / ��	 و D	%�ن

ز ! .١٨٦٩ �*(�)�)�" �ـیـوا�ـA اسـ
 و � �م" 	�3 و ��7ن در ز�ن �h,ر ا� 

 M,ا("ه $,د!Ap  �در ز�ن � �5 ا�م و ��Q"@GKه، B� AJGK� "$  ,ان �B و �

 
!��  	�اد� M,ا("ی/ن را � .  

  * �6K و@�%�ن�و@� ���ز ع
ز ! .١٨٧٠ �*(�)�) 
ب روز !ط�,ع ل " 	�3 و ��7ن از اّو �و7G	/�
 ��Z اس  " .  
ز ! .١٨٧١ �*(�)�) 
ب �?,ا(@ـ"" ��7ن ر ��AJGK اسG	/ @" $"ن�و در   ا ��" از �

!�� 
ب ا	3ر  ""@@5	AJGK� �3 اسG	/ @" $"ن�از � "�  j�3ه را ه	ت  " و �"ه@ و ز5

  . " را �?,ا(@"���" (�ز !

  @�%�ن* �6K و �� %; �L ,وردن ���ز ع�ّ ��>
ز ! .١٨٧٢ �*(�)�)�
[ dـ,رت 5ـ� ��ـ" از یـ�ـ� ا ؛" 	3ـ� و��7ـن دو ر�5ـ
 اسـ

F� ام در اّو  �ة���mا("ن ��ـ" و سـ,ره در ا,M ز و� �GDـ� �ـ>@ـ"  �F ،هـ� ر�5ـ
ل (�
�B � د و در,$�F�  ]�� ا("ه,M 7@,ت در ه� ه  �ه و 7@,ت�[  �Fی �"اد mزم ا. $,د �Bه

@� 
ط وا����A ا�Gر�5، F�  و�� و دو 7@,ت در ��س� 
� سـ,م �ـ��" از  �F [ /ن هس
@�Gا� ���F�  Aط وا��هـ در �F[  �ـ"اد  �ی�@��ا. $,د �8F7 B از ر5,ع ��GD �<�ی� د �
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F�  ر�< 
� و �ـه�>@" ���G اسـ
 در ر�5ـ
 اول Uـ@�  �F ؛�$" �L��� �B,ع ه� ر�5
ر 7@,ت در ��<��)/ ]��GD $,د ه  [ /ن�� ر� و س� 7@,ت د�>�ر  �F ،مو در ر�5
 دّو   

�� F7ـ8 از ر5ـ,ع �@ـ �<�ی� د � �F ،ه ه و7@,ت� �[  �Fی[ d,رت هj !^وه �� ای�5 در ا
Gط�ا�$" �m Bزم ،� .  

زهیر5,ع و دو سL"ه و  *�" وس^م ��8 س �B@ی� (�ز �ّ ن ذ�5 اس
 ��ی$�) �� 
G�5دو رB مL)ا B� د,$ .  

؛ " 	�3 و ��7ن ه� د! و ذ�5� �?,ا(@" 5ـ	B اسـ
�در 7@,ت (�ز ! .١٨٧٣ �*(�)
ِء َوا�uَ�ََ��ِ یا�ّ�j̈�ُ َاْه8َ ا��Fْ�ِ « [ د! را �?,ا("یو��G�� B اس
 ا،  ْ� ،َواْ�FَLَـُ�وِت  Lُـ,دِ َوَاْه8َ ا

ا ا� ،َوا�Dِvْ�َـَ�ِة  ٰ� َوَاْهـ8َ ا�Gْ̈�ــ,  ،َوَاْهـ8َ ا�Dْ�َـِ, َوا�̈�ْ�َ�ــ�ِ 
َ

�َ� Jَ�ِــ�2 هـ�ُ
َ
ا̈�ـِ�� َ�َ�ْ�Gَــُ�  ،ِم ْ, َ�ــَاْسـ�

��ِKْ�ُ�ْ�Jَ�ُ̈�ـٍ"  َ!�Bَ B �� َاْن ُ gَ  ،"اً یٖ � �َ ُذ�Mًْا َو  jَ �̈ َس  و /��  و ��!� ا���ُ   dB�̈  َوِ�Jَ�ُ̈�"ٍ  ،"اً �ٖ [ !�ٖ ِ
 ٍ"�̈Jَ�ُ َو/ِل، @�َMِ"ْ ُ َوَاْن Bٖ 	 Bٖ  Mَ �85ُ ْ�	 
َ�ْMَ̈�ـ"ٍ �ٖ ٍ� َاْدJَ�ُ ًا َو/َل"�̈Jَ�ُ �ِ،  ]ِْ�ـ Bَوَاْن ُ ْ?ِ�َ�ِ@ـ


 ِ�ْ@ُ� Jَ�ُ̈�"ًا َو/َل dَ "ٍ�̈Jَ�َُ�,اُ َ� َ!�َ َ�ْ�َMْْ �85ُ ُس,ٍء َا��َوَ! �ِ ْ� jْ�ِ،  ّ)ِا j̈�ُ�ّ��َ� B  Mَاُ
َ
  َ� �ْ َاْس��

�Jُ,َن ِgّ�ُدَك اF!ِ �ِ�ِ �َ�َ
َ
 َو  ،َس�

َ
َذ ِ�ْ@�ُ ُ!,ُذ ِ�َ� ِ�̈� اْس�Gَٰ أ  ٰF!ِ ُدَك gّ��ِ ا Jُ ١.»,َن   

�Lـ /وردن /ن  و �Jـ8ّ  سL"ه را 	�ا�ـ,ش 5@ـ" rی" �ا�� در (�ز ! .١٨٧٤ �*(�)
 /وردmزم اس ،�<�ردL� ز /ن را
 ��" از (� @yز �و ه�[ ا�� 5ر� �5 ��ا� /ن در (�ـ

  . "یmزم اس
 دو سL"ه س�, �@� ،"یx /�ه س�, mزم اس
 �U سL"�ّ ,�ی
(�)*� ١٨٧٥. F�  ار در  �"اد� 7@,تی ه� �ا�� (�ز�  در  ،"یـ(� r$ـ "�(�ز ! �ه

8ّ /(� ��$�G اس
 �� $ dB,ر J� �5r �) @G!د ا,MB  "@5؛ 
 ،اّ� ا�� در �8ّJ اسـ
� �G�5 ��@�B  ارد�� F�  "$ ,م�ًا ��"�� �y) 7@,تی ه� �و >@  	� را هeا �GD�، زش (�ـ

ط8� �)B  د,$ .  

  * �6K و @�%�ن�اح��م %; ��Lع� �Dا�*ن ���ز ع
(�)*� ١٨٧٦. Q ن" 	3ـ� و ��7ـن �ـ� �ـا�ـ� (�ـز ! ،ز�ـن�,دن ا�م  Aیدر ز�

                                                           
  .آمده است »الُمخلِصونَ «يا  »الُمخلَصونَ «دّوم،  »الّصالِحون«ھا به جای  ضی از نسخهدر بع. ١



 ٥٢٩/  نماز عيد فطر و قربان  

 
! /ورده $"ه��� ��، Gا(ـ"ه $ـ,د و �ا�,M �F3M �5 ��" از /ن دو 
ط mزم /ن اس
5�D ّا("ن ا�,M 
و mزم اس
 ا�ـم ��!ـ
 �,ده � (�ز ���� ه�(@" �F3M، F3M [ دوی
ا��م ز5ت 	3ـ�ه و در  ،" 	��3@" و ���G اس
 �5 در 5B *@��! �F3M[ دو �F3M ا(" ��

! �F3Mن���7 "، )� (ی[ دو 8F7 �F3M از (�ز �ی" و M,ا("ن ایرا �<,  Bا��م ��7� 
K
�F3M م$" B(� وا�A ه  و �h,ر ���,م در ه@<� .  

8 (�زه� د " �در (�ز ! .١٨٧٧ �*(�)�� jیه�>، � از ��ـ" و سـ,ره �ـ" Qیـ���,م �
ز را M,دش �?,ا(" �ه ذ��5 یس�) .  

��" از /(��  ،��ه را ��GD� از  �F �"ادا�� ���,م �,B�7 ��س" �5 ا�م  .١٨٧٨ �*(�)

�ـ� " و یـM,دش �<,  ،�ه و 7@, � را �5 � ا�م (<�y)/ "��GD از  �Fی� ،ا�م �� ر5,ع ر	

ر rیه� 7@,ت  و ا�� در ر5,ع ��س"� »��ّ�ن اJFی »س »��ّ� "�J�(@ـ" /ن یـ » ا� " یـ�<, 


  و  5	B اسd�	 ا��،"$F) F�  &�	� ,>� را ا�� �� /ن ��ـ"ار هـ j	�dـ
  و "ی�ه

،"$F)  

از ا�م 5	B اس��G� U و�و��5@" و �� ر5,ع ��ود  . 


 �ّ ,ا(" (  �B�7,�، B ��س" �5 ا�م در ر5,ع اس
 "�در (�ز ! 	�د ا�� .١٨٧٩ �*(�)
F�  ز � اّو �5@" و  . " و �� ر5,ع رودیرا �<, � ر5,ع �و  �Fل (�

  * �6K و @�%�ن��B7ح=�ت ���ز ع
 ّ��م رe,ان اu! ء��	��  �B �!�j� ,ارد��ز ! 	3ـ� و ��7ـن �KـAJG  "�ـرا در (�

  . $,د Bذ��5 ادا�� در �5 ا("  $��ده
 ّول /ن،
 او�ـG�� Bـ� اسـ
 در ر�5ـ ؛" س,ره �?Bd,g ("ارد�(�ز ! .١٨٨٠ �*(�)

$ ،مس,ره $�T و در ر�5
 دّو Q ی ،� را �?,ا(@"�س,رهدر و  Bا!�ـس,ره  ،لدر ر�5
 اّو  
  . M,ا("ه $,دس,ره $�T  ،مر�5
 دّو 
ز ! .١٨٨١ �*(�)�) 
M,ا(ـ"ن � و�B در �ّ�ـ ؛M,ا("ه $,ددر �Jdا  "��AJGK اس

  . �AJGK اس
 ،/ن در �LK" ا��Jام
(�)*� ١٨٨٢.  
 �� �U ،ا	�اد�AJGK اسU ده وx �و U  " ��و("��� (�ز ! ه@� و � و7ر

@@5 8KQ ز  . " �� س� �<�ار("�و !��� سD  "از(�
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(�)*� ١٨٨٣. 
�DـG[ و در �ـل  "[ سL"ه 5@�" �� ز��در (�ز !	�د  �AJGK اس
 F�� را ��@" 5@ـ" ،�ه�G@ـ" �?,ا دس�ز یا>ـ�  ،(ـ"و ��ـ" و سـ,ره را ��ار ا�ـم @�ـ� (�ـ�

$" و >� 	�ادا (�ز �?,ا("� 
!�� .  
" �ـروز !و ��" از (�ز  "  aFd	�v���3ب و !*ء $A !از (�ز  ��" .١٨٨٤ �*(�)

�ّ��ُ اَ « :"ی�ه را �<, �[  �Fی�AJGK اس
 ا ،" 	��3(�ز ! و ��" از    
َ
ِا�ـَ�  m ،َاFَ5ْـُ�    ا�ّ��ُ  ،Fَ5ُْ� أ

 
¨

mإ  ُ��ّ�    َوا�ّ��ُ    ا
َ
 َه"ا( ،ا�Jَْ�ُ"    ّ��ِ َاFَ5ُْ� َو�ِ    ا�ّ�� ،Fَ5ُْ� أ� B�!َ �ُFَ5َْا �ُ�ّ�ا«.   
ن در !�AJGK اس
 ا( .١٨٨٥ �*(�)Kز���7ن ��" از ده (� " - ز �5 اول /(�ـ (�ـ

Z! و�� روز "� jروز دوازده aFd ز�) �)/ �M/ذ�  Lّ� �
�هـBp را 5ـ� در � �F - اسـ
���K� U� x�5ا« :"یو ��" از /ن �<,   "ی$" �<,  ذ ُ��ّ�   ��َ ]ْ�ِ  َرَز7َ@� B�!َ �ُFَ5َْا ٖ� 

َ
ِم َ�ِ� ا��)ْ، 

 Jَ��ّ��َوا "ُ�ْ    َ! � B� 
َ
$ـ"را در �ِ  " ��7ن�و�B ا�� ! .»ْ�^(أ� Bـ" ا ،@ـ�� 
ز �KـAJG اسـ

Uز�ده (�)ز ��Z روز ! ل�5 اّو  ،�) ز aFd روز سـ "�/(��) �)/ �M/ ذ�و jده�� �Lّـ �

  . "ی�ه را �<, �[  �Fیا ،اس

(�)*� ١٨٨٦. G�5 �ا� 
 �" Mـ,ددار�ـاز ر	ـG[ �ـ� (�ـز ! �(,انط �AJGK /ن اس
ط ��ا� ز(�� �U[ ا�Gیو�B ا ،@@"5�) ��
K .  



� ) �	 ا��Xل �AXدی�� در ���ز و(�%� 

ن .١٨٨٧ �*(�)K)از ��گ ا "��، �B دت $,درا 5ـ� او در  �<ـ�ید  �هـ  (�ـز و !Fـ
 �xز�ن � )  /ورد �5 �� او  �<�ی$?ص د  ،ورده��� �� ��»و !�8  @"ی�,  A« �Bی(


�(«او را �« �B "@�
��5 !�8 �� ( �و 	�د (�م � L)از او اB ٌب �َ « $,د,@  َ! ْ@�« � "ه�ـ(
�B د,$. 

ن �5 ( @yه��
�  ّ�F !B ))L� ط,ر ��B (Jd�a 

�( ،اس��ـ� ُ�  ی� ا�ره  یـ� 
��$�ط �e[ !�" و �(@" /ن ( Jd�a �B "$ $ـ,د �Bـ ،��ـ" از و	ـت ا(Kـن [ی�@��ا ؛�

دت ���اF! ز و�)   �B@ـی ،5@@" ��را ا� �<�ید  ،ورده��� � ( Bاو �5 در ز("� <�ید  �ه
د  ی(�ز �5 �� >@�[ �� او ا��ت �"ه@" �5 /(� را �� � /ورد F!،B Gز اسـر�(�ـL� یـ 

Gدت اسF!ر�L� � �GD�B د,$ .  
(�)*� ١٨٨٨. )�
�  ّFJGK� ت وFاز ا�,ات در وا��یت � ) از  �ـ
�اس
 و اّ�

ت �Fاد ز("ه در وا��	یا� )�
Kد �ـ,رد ( ه�>@" ؛�	�
� از ا(Lـم !�ـ8  ،�ـ�!ـ
"$��Gـا��ـم ���ـ,ط �ـ� �ـّ� ( ،5ـ� در 	gـ8 �ـّ�  B����  gD ،�<� در �ّ�  ؛�B 

 . M,اه" /�"

 )�
� h�� اد ز("ه در�	از اB  ّFJGK� داز��ـ8 �ـّ� و !�ـ�ه و طـ,اف از  ،�ت !Fـ
K5 ط�فB  ّ�� ��$ ر ("ارد و ز  ��5 در,hرتی� U �F7��F�ن �ا�5م � �و F7,ر ا�
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ر یز  و (�زB � ا("ه,M �5 ��" از /نB د,$ �ی� 

����� (؛ اس� ه��از ا	�اد ز("ه در  
 ّFJGKت��ی� - و �"ون g7" ورودر�ًء  -  �B "$� .  


��5 ( �در �,ارد� �یاز ط�ف ا	�اد ز("ه � 

�( B	�7 ،اسK ) �5�
�و  F Bّ�!ـ ،
)L� ط,ر ��B  "$ی� ا�ره  ی�  ��ی��  ��ـ�ا  ,ا(ـ" Bا(Kـن �ـ [ی�@��ا ؛$"�(@" /ن �

h�� مL)اB �ـ8از ط�ف ز(ـ"�ن در  رتی��8 �ّ� و !��ه و ز  FJGK�Bّ  �از 5ره�� 

یدر 	  . $,د ��ا� ،ا��ت 

(�)*� ١٨٨٩. ت �Fت و وا�FّJGK� اب !�8 در,S یاه"اء�ن � K)و ا 
 ,ا("  Bاس
 ّFJGK� ر5B یم ده" �وا�A را ��ا L)دش ا,M، اب /ن !�8 را,S T{ا س���ن  ��د�ـ

نی$. "ی(� �یز("�ن ه" ی  Aاب �,�ـ,S اه"اء 
5ـ� �ـ�  B$ـ,د وا�Fـ  B(�ـذ�5 اس
ن از !�"ه و ذ�ّ  ، ز("�ن �,دهی!�"ه ��د�ن )/ �&7  . $,د س

  �%� در ���ز @�Tء�` ا>���ء %; �ی�Rا
pیا ���ا .١٨٩٠ �*(�)h7 ز�) ��@B  ر,d �� �5B )�G�B ا("ه,M B� از !�ـ"ه  ،$,د
 دا$�G س7&  �و ذّ�� 	�دh7 ز>@ـ" ا�ـ� $ـ�ط  ،و �G,ان �ـ� /ن اDG5ـء 5ـ�د$,د �5 (�


  : اس

�ط �و %[�%� اح� �X; دوازده اV، R�7�7 ع�@Aی��: مم و 0ّ� دّو  ،ل�Rط اّو 
*R�% ���% VLوا  

(�)*� ١٨٩١. )��� ���
 	�د (� ّ��، h�� در �@ B dا�ّ از �,ارد و�$ � jو /ن ه 
& ی
dMB Jd�a B� "$� .  

 داR�% ;�R* �%��در ع�V � *G@ Aی��: ���رم�Rط 

ء (�,د �5 وی ,ان �� !�8 ( �B Bدر d,ر  .١٨٩٢ �*(�)DG5ا A� ) "g7� 
�ـ
O $"ن ذ�ّ  دا$�G وU رغ و	 "g7 �� ب !@�!�8 را,@� � )� ً̂ �� ّ�
. ا(Lـم دهـ") 

م داده و S,ا�x را �� 	�د �,رد (�u ه" [ی�� ا�@L)8 را ا�! 5	 ،5@" �یا��  @�B  در
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)�
� )�
K.  

  - 7[�ب ع[; را ،ه[��م ا��4م ع�V Aی��: �[�R I4ط
ً
qـ��Lه��[ـ* ا - 

X7 ّ���� Qی* 


�mزم ( [ �@,ب !@��� � ���ا .١٨٩٣ �*(�)K ")او را �"ا j؛اس  ���� ً̂ (ّ�ـ
  ا�ـ���
K5 5@" از ط�فB � ز�)B j)ا,M �5 ��ا�ام $ـ"ه ��او ا� ، 	 Kـ
�اسـ
 و mزم ( 5Bـ

 jیاس 	�ورد�ا �� ز�ن �(�x ر  یرا �"ا("  
�ّ /ن � �8 .  

V یـ[�ن %; ا��4م اmـA ع�ـA '�0ّـ` �����*ه اط��V 	ی��: �RI/Rط 
;�Rدا *R�%  

(�)*� ١٨٩٤. ً̂ �( �FM A ده" �5 (�ز را از طـ�ف �@ـ,ب !@ـ�یا��( 
�ـ�ـ� ( �Lـ

ا�ّ  ،/ورده اس) $ـ"��("ه اط��A �ی� �G$م !�8 ("اL)ن �� ا@، Gا� ��ط وا�ـ�@ـAـ� 

B�) @5 ءDG5او ا �GD� �� ")ا, " .  

  k ا��4م ده*�V ع�A را %; ط�ر mحی��: ه���RIط 

ً̂ ( � �@,ب !@�ذ�ّ  .١٨٩٥ �*(�) �� � ّ�
 (G7وB ���OU ء و B� !�ـA،  8ی$,د �5 (
Jd م ده"�را �� ط,رL)ا a .  

(�)*� ١٨٩٦. K5B را �5 ��ا� زه�)� � ّ�
ا�� ���D@" �5 !�ـ8 را  ،ا(" �5ده ��ا� 
) م داده ی ورده��� �L)ط8 ا�،   . �("��< ��دو�ره ا� "ی�

ز را �� � /ورده ،Aی�ه 	�د �"ا(" (ه�  .١٨٩٧ �*(�)�)،�$" $B  rو� �G$ن�5 دا/ 
Jd را �� ط,ر�a  
م داده اسL)یا �)، �B ")ا,  @�� d ��Jدن�,� a  8�! ارداو�>� .  

(�)*� ١٨٩٨. K5B �5 ��ا� h7 ز�)� � ّ�
 $" و  ی "ی� ،$"ه اس
 Aی(� "�GL�
 �u) د���Gا��  ,Mیx h7 ز�)� )�G�B ?� ی ،,ا("را Gط�ـ/(�� !�8 �ـ� ا�در ( 5@ـ" 

ً̂ �"ا(" ط��5 �,ارد ا�dB G,ر  �ط�ـا�M G,اهـ" Bو (�ـ Kـ
�ا�ـ� ��GLـ" ( ی) را 5 
ی "ی(� Gارد ا�,� �� ط�/$@ )�
K، از او  "�ـ5ـ�  �� ���GLـ" �(�ز را �� ط 2F	G,ا "ی�
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Jd�a 
م ده" و در ا ،اسL)7 [یا�	 j��B )�
K یـ �$ـ" ��ـا� Aیـ�5 (  AFـ� سـ�
 ��ی�� "�! ]�e ط�$، )�
� ی "ی(� )�
� !�ّF  اوB )Lّ� و �� ط,رB "$� .  

م ده" �5B !�8 را �� ط,ر �?d,g 5@@" "�7 ��ا�� � ا� .١٨٩٩ �*(�)L)ط,ر ،ا� 
ص از !�8 را ��ّ ��D 5@@"ه  @� ه�ن �5�5 ا�M 
B  اه" و,Mون /(ی"�  ،" 5@@ـ"��� 7

5 �@  �5 
���D ّ�d�,م اسM 
B  از او از !�8 را�B "@اه,M، ا��ه�ـن !�8 را " ی� �
$" �5 در ا d,رت!�8 �� /ن  ط8 �,دن�� � [��ی @��ی�<� ا ؛ط,ر �� � /ورد� �G$یدا] 

�ـ�  ،در /ن !�8 "ی� ،(�@@" B$�ط ی "�7 ��ه ��ا�� � ا� و�$"  �Bا�ره �طd،  8,رت
�� �' ر (�G	د ر,Mا "ی,G	 2Fو ط� ��  i����"  ,Mیx Gط�!�8 5@" و ا�  AJGـK�

Z�5 از و 

�ّ M,دش و � ��D/ن اس � DBـ� و�ـ�وZ ،�5 ا(Lـم (�ـز Bدر d,ر ( او Bّ و و
"$� �Gر��� �KU 8�� (Gط�ه� 5"ام �5 �� ا� rدی�) �  
ً̂ ه�ـن ��  ،اس !�ـ8 5@ـ" �ـ�

Zا�� و��D � ّ�
 FK  �F �� س� ]GDت��J ��  یاو  '�ار��� �,ده وr 
� سـ ،�� Fـ� اسـ
FK  �F ت���J  ,>� یار���" .  
$ـ�ط (�@@ـ" 5ـ� (�ـز را �ـ >ـ� ��ـ"ار از  aی�� ط,ر dـ�  ��ا�� � ا� .١٩٠٠ �*(�)

ت /ن �?,ا("FJGK�، ت (�زه ���"ار "ی�FJGK� از�ی �, ّ��  � �� 
را �5 ���,ل اس
("  �ا (*(��<� /(�� ؛ /ورد��D� �5 "$����GـK� ر,u@�، ـ��x  زاز ��ـ"ار وا�ـA (�ـ

)�
K ی)/ م ه�� �u@�،  ّFJGK,ر�� L)ت ا
�( ��ّ ,�ی �(�زه���,ل K ـ,ر ؛u@� ـ����، 
ت اس
 B@�ّ  �"اد ��FJGK� از .  

I�/ط ه�R :ی��V، اح� �%�]%�VLـ ،�ط واTX% ـ�ا �از ا�4ـ�مR و  `یاز
  �=�R*���ز ��'�ان  ��ر�ا�D �>�ره�

م ��h �5 �ا�� 	�د .١٩٠١ �*(�)L)از اB و  &یاز $�ا5ره� GMر�از (ـ ,ان  ��)

(�d �� Lّ,رت  G�Bّ  ،اسB از د ��� ( ،و �"ون ا��ت 
� ،!�ـ8 را �ـ� �ـ /ورد �<ـ�ی
jزه�  �� @�Gا���) Aط وا�B ء �5دDG5؛ ,ان �� !�8 او ا  ���ـ
 �[ �ـ� طـ,ر ��ـل (یا�@

K5B  �� �5
  ،�!�ر !ّ��� jی� �GK*)  �"ن ی� �Fـس (LـTیـ  یـM,ا(ـ"  B(�ـز �ـ 
 ،ده اش را ("ار اd^ح ��" و س,ر  یB ,ا(@��� Gا��	5 Aط وا�B )�
K؛ �
 �( Bو�و 
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یاو و�5��D  ,e و��B Z	K5 ]G ��ا� F� 8KQا �ه��  KQBـ� یـوeـ,  >@ـ�[ اس
 و �
ز ��)B ")ا,M، ل ("ارد  . ا$�

   �%���� �یاح��م د
در M,ا(ـ"ن (�ـز  ،�ـ�د ��ـ�ا  ,ا(ـ" (�ـ� �B زن و زن ���ا ,ا("  ���Bد  .١٩٠٢ �*(�)

h7،ء Aیو  "یM,د !�8 (� '���  �� "ی/هM �GK,ا("ن (�ز � یدر ��@"  (یA، $,د و (

�( �<�ی�� !@,ان د  ی�$" $"ه  ��ا� ،Aی( �5 	�ق ("ارد�م ده" L)را ا .  
(�)*� ١٩٠٣. ــ� �(�زهــ �در h7ــ �ّ
، ــر! ــ �  
ی �A ) Aوا�ــ�
�<ــ� در  ؛Kــ

زه�)B�5 ادا ی�  �  �)/�A از  ؛دارد �g! و ��Z ز(�ـز �vـ�ب و  یـروز  rی��8 (�
ن r  �5ی!* از @yه� A$ ً̂ F7 
5ـ�ده �$ـ@" 5ـ� طFـ2  ��ـا�� او را ا� Bو� ؛��$

ی ،
�ّ ��� � i�	G,ا �را  �Aـ �  "یـ� ،را mزم �"ا(ـ" �Aـ �  ،iاو !�8 5@" و /ن ���ـ Bّ و

یر!   . "ی(�

ن >@ .١٩٠٤ �*(�)K)را ��اا�� ا �D) "� h7 ز�@ـ��  ،5@ـ" ��ـا� 
�ّ � �M,ا("ن (�
��K� در �y)/� )١٦٥٢ ("$ �GD�، ) زمm�
K ا��� G7و �<�  "ی(� [�را �� Bه� 5"ام /(�

  �  ��5 ادا یBدر (�زه�)/�A  از �g! و ��Z زز ��vب و  یروز  rیدارد ��8 (��)
و (�ـز  ��ـا� rیـ" (�ـز �Zـ� را >@(�y �7ار �$ ،d,رت [یا ر$A �5 د rی!* از 

 �و (�ـز !*ـ ��ـا� rیـ(�ـز �vـ�ب را  ی/ورد �� �  �<�ید  ��!gِ� ه�ن روز را ا�
 [�ّ را ��ـ Bهـ� 5ـ"ام از /(�ـ وG7ـ �mزم اس
 ��ا ،�� � /ورد �<�ید  ��ه�ن $A را ا�

  �  "ی(� �A   . $,د 
یر!
(�)*� ١٩٠٥. K5 ا��B در �ـّ"ت  ��ا� ً̂ را  
ّ�ـ� �سـل (�زهـ rیـ$,د �5 �ـ�
U ا(" و,?��x �� لورده�ـ�ـ� �ـ ( دا(@" B � �5Bی(�زه ���ا "ی� ،�د�از  �م $"ن س، 

ل � ��و ( @"ی(� ��را ا� �<�ید �Gا�� ا�B "@ده ) ورده�ـ�5 /(� را �� �، Gا� ��ط�ـ�@ـ 
� Aره ��ا "یوا� ا� �دو��)/�� >��")� .  
زه �را ��ا g?$B �ا�� 	�د .١٩٠٦ �*(�)�)� h7� ّ�ـ�
(yـ�  ،5@ـ" ��ـا� @<

$"و ا��ت ه� �د�از  �م �5دن (�زه �� U�x ��ا�� �G	�� را �)/ � : 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥٣٦

'�� ��5 ا� �" ط,ر�?,ا( ���5  �م (�زه را M,د ا� �5ده �$" "�5@@"ه �7 ��ا�� ا. ا
ز�)  ��ـ" 	ـ,ت  ،� �?,ا(" را از او M,اسM �5��G,د ا� �5@@"ه  @�� �� 
FK) رها�

ا  /(�� ا�ره ��"ار ��$ـ�G ر ی: � اس
�ّ [ دو 5ر �?�� 5@@"ه� ��ط8 اس
 و ا� ��ا�
(ـ"ه 7ـ�ار ��7 �5ـ� در ��ا�ـ� (�زهـ را �از ا�ـ�ت 7ـ�ارداد �	�K (�@" و ��ـ"ار�

�B د���، >� TUی �د و� را ١و ا��ة ا���ـ8	�K �5ده  ��/(�� ا�ره ��"ار ��$�G را ( 
7("ه��K5 (�,ده و ��"ار �� >� TU د�را� .  

 ��ـرا Mـ,د ا� h7ـ �ا�ره 5@@"ه $�ط �5ده �$" �5  �ـم (�زهـ B �5 در d,ر . ب
� را از ا��دو > � 5@@"ه�ا��5  �ط,ر �?,ا("� 
ا(Lـم (�زهـ و  �Bـی� M,اس�G اس

و  "یـا�ـره را 	Kـ� (�  ,ا(ـ" �B �5@@"ه�ا� ،را �?,ا("ه  � /ن�/ن M �5,د ا� �<�ید 
7 �� � /ورده ��را �5 ا� �ا��ت ا���8 ��"ار(ـ"ه��K5 (�,ده و ��ـ"ار ��  TـU را

ره را 	�K (��ده و/(�� ا� ی �د��<  ��ـرا 5ـ� ا� �(ـ"ه��7 �ا�ـ�ت ا���ـ8 (�زهـ
م ("اده �<L)د�ا� .  

 "یـ� ،Mـ,دش (�زهـ را �?,ا(ـ" ��ـ(��ده �$" �5 ا� "�7 یا�� ا�ره 5@@"ه $�ط . ج
�Sل او ��ا ور(�زه �اش از ��7 
�ّ �اّ� ا��  ("� ��< ��ا� �("ه�� "$� �G$ل ("ا�، 

���� ور�S او >� ) Aوا��
K  از !�8 �ّ � �ذ�ّ و 
OیU رغ ول 	�  B�) د,$ .  
و Mـ,دش هـj (�ـز  �د��� 
�ّ � �از  �م �5دن (�زه U�x ��ا�� ا� .١٩٠٧ �*(�)

"$� �G$ء داh7،  �� 8�! از "��B��� 8F7 ���K� ا�� > ،ذ�5 $" �5 در��از �ل او  �

�ّ B � �5در d,ر  ،/�" دیز  dو�
hـ 5ـ�ده �$ـ" و 7 �(�زهـ ���	G[ ��ا ���� ا� 

یS��  هاو �� ا("از  �ا��ت (�زه "$� �G�5، و  �(ـ"��< ��او ا� � �م (�زه ���ا "ی�
7ـ�x 8او � �>@(�y ا��ت (�زه! 

ِ
��$ـ" و ورSـ� �ـ� x�از سـ�j  ،از ��"ار S�� �ـ

 و �(ـ"��< ��ـاو ا� � �م (�زهـ ���ا "ی� ،از S�� را ا�زه �"ه@" *M��G,د$ن ��"ار �
ز او ��س(@" ��gفرا ��  
�ّ �S�� ا�,ال  ،ا�� ا�زه ("ه@"�) . 

                                                           
  .ارزش کار در نزد عرف است از اجرت المثل، منظور. ١



(\/Z�*� (�)*� /]� ز��� �Dدر%�ره و  

6�NO( ' ا��. اّول�د $�� در ��ّ,M ز�) aFd و �?,ا(" را T{س � Uه,ا� ���وس ی �
	�ت �Qب س�
 �� <�ید  ��ّ (��K� "@5 و �� �Bـ� ه@,ز �5 ��س" یL	 �")ه�ـ" 
 و اسـ
 درL)/ ")��   �L	 دقd ا�	ی ،رس" ز /(�� �) ��Z د $�� در را,M "و �?,ا(ـ T{سـ 

	�تK� "@5 $�� �� و�ه@,ز �5 ��س"  ��Z ه"*) 
(" و اس��   
یـ ،$ـ,د دا8M و7 
	�ت س}T �?,ا(" M,د $�� در را ��vب (�ز /(��K� "@5 $�� �� و�ه@ـ,ز �5 ��س"  

 در و اس
 (��ده �Qوب "�M,ر$L)/ ��") ب  G	/ وب�Q "@5 و 
 در ��vب (�ز و7
ز M,ا("ن دو�ره ،�,ارد [یا ه�� در ،رس" 	�ا $�� /ن�)، Aوا� )�
ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛Kـ 

AJGK� �B "$� .  
 (?,ا(" (�ز g?$B ا��. )6�NO دّوم  
 و ��$�G /ن و7� Uه,ا� �ـ�ود ی�Bـ �ـ� �

7 ،و7
 ه@,ز �5�B �"$ - ��@� Gط�ا� Aوا� - ّ�ـ� �Bـ	 g7" �� را (�ز "ی�
ّ

�� �B@ـی ،ا
 و ادا g7" �"ونh7 مL)ده" ا .  

6�NO( س,ار $?ص ا��. �ّ�م Uه,ا� ��ا�ـ� /ن سـ�!
 5ـ� $ـ,د �<ـ�ید  ���وسـ ی �

 ،�M�y" [�ز� ��دِ  �� �Bّ"  و 5@" ��5
 �Qب �� $�ق از و �$" [�ز� ��5
 س�!

Gط�ا� Aن وا�/ 

�� ه� در �5 اسK ر و�< 
!
ّ�ـ( �ـ� را �(ـ� Uـ@� �(�زه ،س 

��7 ��3�� �� ه روزه اّ� ؛/ورد �� OرF� نhرا ر�  "ی�h7 "@5 .  
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$" [�ز� ��5
 س�!
 ��ا�� دو ��ه,اU س�!
 ا�� و�، Fط� ً
 دوازده هـ� �Gـ! سـ

�� در و "�>�M M,اه" [�ز� ��د �� �ر rیK ر و
 >�ـ! و �Zـ� و 	Lـ� دو�ـر سـ

ط��Gا ،دا$
 M,اه" �Qوب Aن وا�/ 
 هـ� از UـT و dـaF (�ـز 	Lـ� هـ� � �5 اس
��Z، زه�)� ��Z و �g! و TU ب ه� از�v�،   . /ورد � �� ،را !* و ��vب �(�زه

 ا�� و� 
m  س�!�Bز� ��د �� ی�] "M�y� و  ً̂ 
 س� ه� ��!ی - س �G�5 - یr ر� 

�( ا�Aو  (�ز ،�Qوب و زوال و 	�L ه� ه@<م ،��(" دور را [�ز�K و  - Gط�ـا� Aوا�ـ - 

�� ه� در �5 اس
 /نK ر و�< 
!
�ّ ( �� ،س 
��7 ��3��،  �ـ� را �(ـ� Uـ@� �(�زه
ز �u�^� �5 [یا � ،/ورد ��) aFd ن�ـ� را و �Zـ� �(�زهـ و /	Gـب و 	Lـ� ط�ـ,ع 

�g! ن�� را ��Z وب و�Q و  �ـ �ـ� $ـA �ـ��( و �vـ�ب ن�� را !* و ��vب �(�زه
  . د/ور 

�� [یا از�K�، ]$رو �B ا�� �5 $,د  �*ـ�ق �ـ� �vـ�ب از <ـ�ید  ���وسـ یـ �ـ�ه,اU �ـ
�B و رود 
زه "ی� ،اس
 [�ز� ��5
 س�!
 ��ا�� /ن س�!�)� �@U �) او7ت در را �

$ـ" [�ز� ��5
 س�!
 از �G�5 /ن س�!
 ا�� [�ه�y@ و /ورد � �� M,د�،  ا�ـ� اّ�ـ

ر��K /ن س�! ���G* از 
ً̂  dB �5,ر  �� ،�$" [�ز� ��5
 س�! 
 س� ه� ��! - س

ی �G�5 - یr ر�(" دور را [�ز� ��، j�� ���K� از �y)/ 
  . $,د �B رو$[ ،��$
6�NO( رم��� ��ّ�' ا��. � Uه,ا� در ،�?,ا(ـ" (�ـز /ن در �?,اهـ" و 5@ـ" سـ�D �ـ


یر! را &ی$�ا �یس و دا$G[ اس��Gار و �,دن F7�� �� رو (�ز ه@<م �� �G,ا(" dB �5,ر  
زش ،5@"�) Jd�a 
 �Mوج از G� TU,ا(" و �$" دا$�G و7
 dB �5,ر  در ��(� و اس

ط�ـا�G �@ـ�� - /ورد �ـ �� را &ی$�ا وا�" (�ز ��ه,اU از Aزش - وا�ـ �ـ�ه,اU در (�ـ
Jd�a )�
K . $"  @P و7
 ا��ا��، Aوا� 
 [یا در و �?,ا(" ��Uه,ا در را (�ز اس

 ا�� �ل�� ��F7 ا(" را"�،  F7�ـ� 
یر! �"ون (�زش و �?,ا(" (�ز ��
 �"ان "ی�

- �
�( �e - Jd�aورت �ل در �K رد [یا در و,�  F7�ـ� سـ�
 از ��ه,اU ه��ه "ی�
 و (�ز �7اءت M,ا("ن از ،F7�� از ا(�Jاف ه@<م در و 5@" رو F7�� س�
 �� ،$" �@�Jف

���Uه (�ز وا�A راذ5  از B "@5 �G�5س� "ی� ،F7 ��ّ,  "@5�� M,د �� (G,ا(" ا�� و "ی(�
  . $,د �@�Jف F7�� از در��) ٩٠(



 ٥٣٩/  چند مسأله مستحدثه درباره وقت نماز  


 ا�� و�� ��F7 ا(" را")،  5ـ� dBـ,ر  در و 5@ـ" �*ـّ?ص را /ن   "ی(� Bس� "ی�
ی @ن�اط� ی [��ی �� (G,ا(" 
Lّ� !�$B �FG��  <�ید�ز� در ��@ 
 "ا�ـU دسـ
 F7�ـ� ��

"@5، �B ")2  ,اFن طن (G,ا(" ا�� و "ی(� !�M 8,د ���� 
 اسـ
 5Bـ	 ،/ورد �"سـ
ل G��B �5 ه� �� را (�ز�Gا� �B "ده ��F7 ـ" /ن در$ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛/ورد �ـ �ـ� ،� 

AJGK� ن/ 
ر �� و7
 وس�
 در را (�ز �5 اس�< 
  . �?,ا(" ��

 d,رت در �G,ا(" �5 اس
 ��,رد در $" ن�� /(�y اس
 ذ�5 نی$M@$ ��F7 رو 

ــ 5ــ� ��ــ,ارد در و �$ــ" F7�ــ� �ــ� ــ F7�ــ� 
یــر! یB ,ا(  در �ــ� را و7ــ
 (�ــز /Mــ�  
F� � ام��mارد�ةا")، ً̂  ا�ـ� و "ی�<,  F7�� �� رو را ا��mام �ة� �F "ی�  را F7�ـ� (G,ا(ـ" اdـ

یر! �وم رو�� F7�� �,دن $�ط ،"ی(�� &7$"�$,د و mزم ( �B س� ��F7 �� رو 
K .  

6�NO( � !� .�ی� 
ن اسK)8 اF7 از 
ز و7�)، GMا  �ـ��� ه,ا��Uـ� وسـ ،ر Mـ,د�ـ�ـ
	�تK� "@5، "@<در �"ا(" ه� Uه,ا�ر �<ز �� (�) 
 $�ط رو �� F7�� �,دن وی�"ون ر! 
  . $" M,اه" اس��Gار

6�NO( � در ��ّ�' ا��. &%�Bی "$ �ـه $ـx /ن $ـA و �ه $x /ن روز �5 �
"$ز �,رد در ،��) - ���@ Gط�ا� Aوا� - ( [ی��G ی(�د  �^��u "ی���B "هـ� 5ـ� 5@ـ 

��
K ر و�< 
!(� rی سF$ و دارد روز �� ) ّ�
 
��7 ��3��  را �(ـ� Uـ@� �(�زهـ
2Fت ط او7L)/ ��   . /ورد �

ی $�� در ��ّ�' ا�� و )��B "$
�� ه� در �5 �K ر و
 >�ـ!(� ،سـFروز $ـ� 

�� روزش >@" ه� داردK س� و 
!
 rی $xF و س!$ـ" !�ـT �ـ� ی و س�، " یـ�


ز را در و7�)  /ورد �هL� نز ه�ن ���) .  



  روزه
ن �5 اس
 /ن روزه .١٩٠٨ �*(�)K)ا ا���8 �ر �@"� و  �ّ�ZاB در Uه� M"او(ـ" *<

ل�G�، اذان از aFd " و در یـ(� �Mـ,ددار ،$,د �GD� �B ��"اً  �5 ��,رد ُ(� از ،��vب  
 ���ا( ص ��vب��,رد  *?Uن روزهی (e,  ن�5 در و7
 ��vب در �,رد (�ز  �JBه�

ر ،��vب ذ�5 $"�� �B "$� .  

  روزه واR VL*ن `ی�Rا
(�)*� ١٩٠٩. )K)ه� ا ��B d در 
$" ی& ز ی�5 $�ا Bر , وا�A اس� �G$و�,د دا �

ن راhر� OرF� ه  . �د�روزه �< �

� و ع�@A: مل و دّو اّو  �Rط��% *R�%  

87 �$" وا��وا�A اس
 5 �روزه �� 	�د .١٩١٠ �*(�)�� و !� � �y� ���) 8F7 از 
ن �ه aFd اذانhر�، ���� aFd اذان از ��" ا�� و �د��< روزه "ی� ،$,د � روزه ،$ـ,د �


�( وا�A او �� روز /نK؛ �ن �ه روزه g7" ا�� Bوh�5ده ر� "$�، Gط�ا� AJGK� 
5@"  �م را /ن �5 اس
 [یا .  

��ش�%: م�R  �ّ0ط *R�=�  

��FGـ� در روزه را دا$ـ�G (ّ�ـ
  (G,ا(" �8د�[ ی�� ا و $,د �,ش�� د	�  ا�� .١٩١١ �*(�)



 ٥٤١/  روزه  

"$
�( وا�A او �� روزه ،�K .�� ل !@,ان روزه(ّ�ـ
  dـaF اذان از F7ـ8 5ـ� �	ـ�د ��ـ
�G$ا")، T{ب اذان از ��" و $"ه �,ش�� س�v� �� ه ه,ش"�/ 
 �و �� روز /ن روزه ،اس
Aده وا�,F) اً  و"�� )��
�( mزم K h7� م را /نL)ده" ا .  

 �ـ,ش�� ر�ـاGM �"ون س}T ،5@" روزه 
�ّ ( aFd اذان از U�x 	�د ا�� .١٩١٢ �*(�)
�� ،"ی/ ه,ش �� روز [�� در و $,د@� Gط�ا�م را روز /ن روزه "ی� ،mزم �   ا�ـ� و "یـ(�
 ،(��د  �مh7� را /ن ��  �ـ,ده �ر�ـاGM /ن ��ّ"�ت �B �5,$�� �,رد در اّ�؛ /ورد �

ر�اGM در را M,د ،��Bا� !�8 ���ا �5 �	�د ��8(  ِ�G5د ��$,�B �7ار �B  "ده (Gط�ا� 
Aن وا�/ 
 �5 اسh7 م (�,ده و /ورد �روزه را  �L� jن را ه/ .  

  %�g�� *R ���س و �wح از ،ا�0 زن دار روزه �[��|;: ���رم �Rط

ء ی �B �5 spز( �� .١٩١٣ �*(�)KD) 

�( وا�A روزه اسK "@<ـ ه���s یـ 
سD) در G�K7B روز از "$ را /(� اس
 وا�A !�ر $"ن ��ط�ف از ��" و �h7   . "ی(�

Iوه�� I/R و I4]� ط�R :Q�K�	 ده  �� �10ی:�ر  ،روزه�X�� یـ�Kق ا
  �*اR�% ;�R* ���ید ��R o]7ع

�8 /ن [ $�طی�5 ا �ا	�اد$   : >@" دس�G هGK@" ،$,د Bه � ه
'� سـ?Gی ،M,دش �eر ��5 روزه ��ا �	�د .اB ,ق	ده 7�ـ8  �ا ا��ـ 

ً
m,دارد 5ـ� ���ـ

) 8�ّJ �
K .  
ن ا�� .١٩١٤ �*(�)K)یـ [��ی ا7�ـe 8ـ�ر xی�ـ�ا روزه 5ـ� �$ـ" دا$ـ�G @ـن�اط�  

��ّ, B ر( دارد�e� �5  
ً
m,��� 8�ّJ  B�) ی )$,دل را ��eر [�>@ای@��  �Gه" ا�"� 

ل /ن از و�Gا  �س ،ا����او  Uد "ا�,$، �y)ل >@�Gدر او ا� �u) اد�	87 ا! L� ـ$�"، 
Aوا� )�
K ؛�د��< روزه ���ر /ن ا�� ��e A�,� 
ی ��گ و ه^5 
ی�@ �� TـD) 

 B	�7ـ روزه (F,دن وا�A در و اس
 ��اماو  ���	G[ ��ا روزه ،$,د - !h, (�ص ��8 -
)�
K �5 روزه A�,� Uی"ا�x ر��ی ��دد  ,ّ�� 7��e 8ر و �� A�,� "$ن " �ی"$ 

ی /ن )m,طB ن دوره $"ن . د��د /ن در�
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 روزه >@(yـ� ،<�ی� ا	�اد د �ا(" و ( "ه�رس ��,غ سّ[  ��  زه B �5د�GMا( اس
 ذ�5 نی$
]G	�� ه در� OرF� نhا ر����ن  /(ـن $ـ"ن sی�ـ�  �,�A و دارد  ,ّ�� 7��e 8ر /(

�B ی $,د �B "@ی��   �سs "),$، م ا�ـ� اّ�ـ ؛$ـ,د �Bـ ��ـر /(ـن �,رد در sی��  ا��
ً̂  Bو� ،("ارد �eر ن/( ���ا ��	G[ روزه �� �� 
�ّ! )m,طB ی روز �,دن  �ـم ،��� $ّ"ت 

ن ���ا روزه �5دن)/ G?سB ,ق	ده   5ـ� دارد �ا ا��ـ
ً
m,ـ ���ـ@<�] G?سـB 8ـ�  Jّ�ـ7 8

)�
K، یـ "ی$ـ" eـ�' !ّ�ـ
 �ـ� 5ـ� Bه@<ـ� و �("��< روزه 3�١��� ��7
 g7" �� "ی� 
سKا� >@* B  دیز ،$ـ" سـ?
 ا��ـده 	ـ,ق /(ـن �ـ� ر�hـن �FـرO �ـه روزه ادا�� ،

�B "@)ب  ,ا/ ��"@�$�� Bو� ؛�?,ر(" �Qا ی @� Gط�ا� Aردن در وا�,M و �  @�ـ ،"ن�/$ـ
ء �eورت ��"ار ��DG5ا م از روز ��ّ �� در و @"ی(�L)ر ا 5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5ـ

���Uه ��"ن، ؛ ه�>@" در ه� d,رت،@"ی(�$/ ن،روزه  � M,ردن ی)/ B� 8ط  .$,د �
ن ا�� و)/ �B  "@)ا,  ده �DGراه از اس   �ُ��ـّ,  �سـ�J ��ـ8 ،
یـ �,  ���ا ���,ل �ه

ی M,ردن xه5 ��	�
یـ روز Bطـ در �Bـ"(  
 و eـ�ر دا$ـG[ �ـ"ون *ـ���G اسـ�Gا�
G?سB ,ق	ده ��ه روزه ا� OرF� نhر [یا ،�("��< را ر�  . اس
 mزم 5

(�)*� ١٩١٥.K5B �5 ـ�B "یـ دا(ـ B ـ,ّ�� 7�ـe 8ـ�ر او ��ـ�ا روزه دارد @ـن�اط� 
�  ه�>@" ،("اردU$r  ,>ر "ی��e دارد، ی دارد ��ن ی [��ی K5B �5 و �د��< روزه "ی� 

ل�Gل ا�,��� �B "ی��ا روزه �5 دهx ر�e 8��$ـ ه�>@ـ" ،دارد B ـ,ّ�� 7Ur  ,>یـ�" 

�( وا�A ،("ارد �eرK و �د��< روزه �ی� 
 �ـ,رد eـ�ر ا�ـ� ���ـ� ؛"یـ(� ا	3ر اس

ل�Gی ا�$" ��ام �ّ"  در @ن�اط� �,رد �، Aوا� 
 در و "یـ(� ا	3ر و (<�	�G روزه اس
Q�� رت,d ر�e د ،��ام�	 �B ")ًء   ,ا روزه �5 $,د ���,م ��" >@(�y و �د��< روزهر�

7��e 8ر او ���ا ��ّ,  �G$اش روزه ،("ا Jd�a 
  . اس
ن �ه روز [�� در �ر�� 	�د ا�� .١٩١٦ �*(�)h8 ر�F7 اذان از ��Z، ب,M و $,د   ـ

ط8 را روزه �5 �5ر ،و7
 /ن� �B "@5 مL)اده ا") "$�، ��@� Gط�ا� Aوا�، 
�ّ ( "ی� 
 �� روز /ن روزه ،$,د M,ب ،��Z اذان از ��" >@(�y و �د��< روزه را روز /ن و 5@" روزه

                                                           
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ١

  .  باشدهللاّ  یال قربةً  یکار به طور کلّ 



 ٥٤٣/  روزه  


�( وا�A اوK و ء را /ن "ی�h7 "@5 .  
(�)*� ١٩١٧. ! ،�?�gG و '� DM��eره�� �)B ر $,د �ـ و $,د �ی� روزه ا	3

 $ـ,د �Bـ �!ـ� روزه ا�ـ� [ی�@ـ��ا؛ اسـ
 وا�ـA 	ـ�د �ـ� روزه �eره �,(� [یا و�,د
�gG?�� v ��� اج در�دیا 	�د �L ی $,د ا�Kـس یـ �ـ"ی xیا	ـ�ا �"(x �د� Bا("5 
'�e و GKسB در x)"� ی "ی(� �!� xه �ـ� ،�ـ�دد ���ـ,ل ��ـ"ار �ـ� >*j (,ر 5


 دو �Bی �5 �ا �,(�!��ـ( و �ـ�دد ��طـ�ف 5Bّ�ـ �ـ� �,ارد [یا ا	3ر از ��" س  �یسـ
���Uه /ن از !87 ا	�اد �5 ،ه [یا �(@" ِ' � DM��eره �)B "@@5 ـ�دم !�ف و�  

ٌ
m,ـ��� 

 ا	ـ�اد [یـا �ـ� روزه و (*ـ"ه �KJـ,ب B$�! !�ر ��,ارد [�>@ ،@"ی(� 8�ّJ  �B را /ن
Aوا� 
  . اس

 اّ�ـ ،(ـ"ارد �eـ�ر �د�ـ�< روزه M,اه" �B �5 �	�د �ن �� ،روزه ا�� .١٩١٨ �*(�)
7��e 8ر  �س" �B �و ��ّ, B �� ی /��و x�� راه ،/ن از ���*<�U ���ا و ��س" �,���B 

�� O�  ر و روزه
�( وا�A او �� روزه ،�$" ("ا$�G /ن ا	3K . 


 �� ��	G[ �5 روزه �B ز(����د و U�U .ب�ّ! U���، ا���ن یـ Kـ
�( ���ـ[ /( G?سـB 
ده��  . دارد 	,ق ا

ر�� �� K5B �5 .ج�� x3! ^GF� 
دیز  �B@ی اس �@*  �B و $,د �)B ")ا,  >@* B را 
8�ّJ  "@5 یده 	,ق Bس?G او ���ا ��  . دارد ا

ط� �� �5 �ا  ���� زن .دM 8��، روزه ]G	�� ا���دش ,M ی �y�  ر اش�e دارد .  
  . دارد �eر �M,ار�$ (,زاد ی M,دش ���ا ��	G[ زهرو  ،دادن ��$ !ّ�
 �� �B �5ده�$ زن . ه

e, م ا�ره ،)  ه ،د ،ج ،ب( [ >�ر ��وهیa ا��Dّ5 8g	 ذ�5 � در   . $,د Bه
  . $,د �B �<�ی[ ر	G[ وا�A د ��5 روزه ��	G[ او �!� از � �	�د .و


�ـ5ـ� از (uـ� اه�ّ  B[ ر	ـG[ وا�Fـ��!� از �ـ ،ا�� روزه ��	G[ 	�د .١٩١٩ �*(�)، 
وK��  ��jیروزه  � "$�  �O روزه و ا	3ـر  Bراه ،از /ن ���*<�U �و ��ا  � از /ن ��

$"/ن F)، او  روزه ��Aوا� )�
Kس" /(�� ��8 ؛�G� 7��e 8ر ،او ��	G[ روزه �  �ّ, �B 
ً  �و �� 	�د /ن �ل ی /��و ی �ن ��D �5 �<�ید  	�د �ل ی /��و ی �ن ��!�$ Aوا� 
�B "$� Bراه /ن از ���*<�U ���ا و ��س" ،�� O�  ر و روزه$" /ن ا	3F) .  
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  �=��K�B7 *R: ه/��R Iط

(�)*� ١٩٢٠. �	K�� �5 ر �(�زه "ی��< G�5رB در را �Dدو سـ 
 ،�?,ا(ـ" ر�5ـ
F)و �د��< روزه "ی �	K�� �5 زشم را (��  �B ")ا,M، 8�� K5B �5 x�v$ ت�	K�، 

ی �Dاو س �Dس g���
 
 . �د��< روزه س�D در اس
 وا�A ،اس

ن اس
 ذ�5 نی$��  ،ط,ر 5ـ� در �Jـ� (�ـز �Kـ	� ذ5ـ� $ـ" ه�ـن ،��� ? �ه
ص �� (�ز دارد و در روزه �رgGMا�و�(  
K  در �Kـ	� روزه �ـ� ���,ط ا��م �یس

8g	 م	� روزه ا��K� � �5ذB د,$ .  

   روزه k %�دن�mح `ی�Rا
ه روزه @��یا ���ا� OرF� نhر� Jd�a "$ز�( و � �� 7h - �< h7� ����B و 

�< h7  ��
�ّ! 
�,�! - �G$ا") "$�، ن "ی�K)دارا ا�ـ" �یـز  &ی$ـ�ا $ را /(�ـ 5ـ� �

 &ی$�اJّd روزه �B "@�) :  

  %�B7 *R$��ن: اول �Rط

5	� 	�د از روزه .١٩٢١ �*(�) Jd�a )�
K ؛�GّF� �ـه روز در �5ـ	� $?ص ا�� ا
نhن ،ر���K� اذان از و $,د aFd  ا(Lـم 5@ـ" �Bـ �ط8 را روزه �5 �5ر و7
 /ن  

$" ("اده�، ��@� Gط�ا� Aوا�،  g7" �� "ی�� 	B  ��ّ
ّ

�� ا  �M/ روز Kا�O "@5 )ـی@�B 
O ا�� و) �3F^ت روزه را �� �A (*,دKء را روز /ن ،(��د ا�h7   . "ی(�

��ش�% �ی �B7 �ی �ا�;ید: ���رم و م0ّ�  و مدّو  �Rط *R�=�  

ی ,ا(�ید  	�د از روزه .١٩٢٢ �*(�) 
K� ی$,د [ ا�,ر �!� یا dB �5,ر  در �,ش�� 
 
�ّ)Gدر روزه �� درس �FG��B از و�م (< L)د�ا�، Jd�a �)B "$ از U�x ،	�د ا�� Bو� ؛�

 س}T 5@" روزه 
�ّ ( aFd اذانK� ی/ ه,ش �� روز [�� در و $,د"، Gط�ا� Aن وا�/ 


 و 5@"  �م را روز /ن روزه �5 اسh7� را /ن jه ��  F7ـ8 5ـ� �	�د ��j و رد/و  �
 ،اس
 $"ه ��ط�ف �و !ر�e روز [�� در و $"ه �,ش�� س}T �5ده روزه 
�ّ ( ،اذان از



 ٥٤٥/  روزه  

�� در�K� )١٩١٢ ("$ �5ذ .  

  %�g�� *R ���س و �wح از ،ا�0 زن دار روزه �[��|;: �[�R I4ط
ء ی �B �5 spز( روزه .١٩٢٣ �*(�)KD) 
یـ ��sـ ه�>@" ،�$" (�Jd�a B اس 

سD) و�در  G�K7B روز از "$ ،ر�hـن �FـرO �ـه aFd اذان از ��" B �5ز( [ی�@��ا ؛�
 ً̂ ب ط�,ع ه@<م ��G	/، از ��s یس D) O. �د�ـ�< روزه را روز /ن  ,ا(ـ" B(�ـ ،$ـ"ه Uـ

@yز( [�ه�B �5 OU روزه و �,ده �G	��، �y)ه روز !�g در >@� OرF� نhر�  ً̂  ده ��
ب �Qوب �� ���د7G	/ ه")�، spی � D)ءK ه"$ "$ط8 �و روز /ن روزه ،�� 
  . اس

 از �����,� �7ص �د��< روزه �G,ا(" و (*,د ��s @��یا ���ا زن ا�� .١٩٢٤ �*(�)
دت! �)ل !ّ�
 �� و �g� "@5ف �ه��Gدت ،/ن اس  . اس
 Jd�a اش روزه ،(*,د !

  %�R* �*ا�R; :�ر 	�Q�K روزه: �R I/Rط

ی sی��  	�د از روزه .١٩٢٥ �*(�) j�78 �eر xی��ا روزه �5 س� ��ّ, B 5ـ�  دارد
 
ً
m,��� 8�7 8�ّJ  )�
K ه /ن از !�^ء و�U�� �B  �ـ� ه�>@ـ" ؛�$ـ" Jd�a �)B ،@"ی(�

ً̂ ذ5ـ� $ـ" �5 ط,ر ه�ن و (�س" !h, (�ص ی ��گ ��8 ��ام �eر �ّ"  Fـ,رد  در ،7ـ�
7�ـ�e 8ر �و ���ا روزه $,د ���,م ��" و �د��< روزهر�ًء  	�د ا�� ،���ام� Q��eره 

��ّ, B �G$اش روزه ،("ا Jd�a 
  . اس
(�)*� ١٩٢٦. K5B �5 �!یا اش "ه�] 
 روزه ا�ـ� ،(ـ"ارد eـ�ر او ���ا روزه �5 اس

7��e 8ر او ���ا روزه ��v� "��Dب از ��" و �د��< ��ّ, B �G$دا، ��@� Gط�ا� Aوا�، 
 "ی�h7� را /ن ��   . (�س" هj ��ام �ّ"  �� �eر ه�>@" /ورد �

د � �	�د ا�� .١٩٢٧ �*(�)�G!ر �� ا�e یطـ8 اش روزه ،�د�ـ�< روزه eـ�ر  �س � 

 g7ـ" روزه ه@<ـم و ("ا$ـe �Gـ�ر �و ��ـ�ا روزه �5 $,د ���,م ��"اً  /(�� �<� ،اس

  . اس
 Jd�a اش روزه d,رت [یا در �5 ،�$" $"ه �8d او ��7
 از

  �=��K�B7 *R: ه���R Iط

(�)*� ١٩٢٨. �	K�� �5 ر �(�زه "ی��< G�5رB در را �Dدو سـ 
 ،�?,ا(ـ" ر�5ـ
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�( Jd�a اش روزهK و �	K�� �5 زشم را (��  �B ")ا,M 8ـ ��ـK5B 5ـ� x�vـ$ 
	�تK�، ی �Dاو س �Dس g���
 
$" Jd�a �B اش روزه ،اس� .  

  %�k *R داm�;�Rح�ّ��  :ه/��R Iط

8p �ّ ا��م ���,ط �� (K� روزه در 
  : $,د ��B ط,ر �8gّD ذ�5 �8 یذ

  � روزه�ّ اح��م �

م ��7
 g7" �� را ن/ "ی� �د�� �B روزه �5 �	�د .١٩٢٩ �*(�)L)در و ده" ا "g7 
 ,Mیx ص^Mرا ا طـ8 اش روزه ،�د��< روزه یر  �از رو 	�د ا�� [ی�@��ا. 5@" 
یر!� 


  . اس

�( mزم .١٩٣٠ �*(�)K نK)ا ) ّ�
ی ،�<�ار(" M,د 7�A از را روزه   ً̂  	�دا "ی�<,  ��

 در �@ـ"�B و ا�Zـر  ـ�ّ�8 ��ـ�ا �$ـ" دا$g7 �G" �5 7"ر [�ه� ���� ؛�م�� �B روزه را
Uه�ل M"وا(" *<�G� اذان از aFd  ا(Lـم ،5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5ـر �vـ�ب  

5	 ،("ه"B 
  . اس
 �vـ�ب از ��ـ" و �?,ا�ـ" و 5@ـ" روزه 
ّ�ـ( dـaF اذان از 8F7 	�د ا�� .١٩٣١ �*(�)

در  �د�ـ� 	ـ�ا را روزه و7ـ
  �ـم 5ـ� MBـ,ا� [ی�@��ا؛ اس
 Jd�a اش روزه ،$,د "ار��
� ،دا$�G روزه(ّ�
  ،/ن از 8F7 	�د dB �5,ر   . ��B "@5 روزه وارد (� Bا$�

  ر�T7ن 7=�رg �7ه روزه�ّ��  اح��م

ن .١٩٣٢ �*(�)K)ا �B ")ه� در  ,ا A$ ه از
ّ�ـ( /ن �	ـ�دا روزه ��ـ�ا ر�hـن �ـ 
"@5 .  

(�)*� ١٩٣٣.  �M/ی] 
5ـ�  ,ّ�ـ� �ـ� �ـه  g?$Bـ ��ـ�ا ر�hـن �ه روزه 
�ّ ( و7
ن �,دن و روزه /ن داردhر�، ��@� Gط�ا� Aمه@ وا� [یا ��؛ اس
 aFd اذان <@�� �5 

��@� Gط�ا� Aوا�،  ،aFd ه@<م "ی�Kا�O ه��اه او  از را(ّ�ـ
  و �$ـ" روزه g7ـ" �



 ٥٤٧/  روزه  

   ١.@"ازد�( �� �M ز�ن [یا
 روزه 
ّ�ــ( �ـ"ون ،ر�hــن �ـه روزه در dـaF اذان از F7ــ8 5ـ� K5Bـ .١٩٣٤ �*(�)

 ��" ا�� و�$"  Jd�a �B او روزه ،5@" 
�ّ ( و "ار$,د�� ��Z از 8F7 ا�� ،اس
 "ه�M,ا�
�� ،$,د "ار�� ��Z از@� Gط�ا� Aرا روز ��ّ �� وا� �� "g7 
��7 ���3�٢  و 5@ـ" Oا�Kـ

��( را روز /ن روزه h7ء   . "ی(�
ن �ه �"ا(" ا�� .١٩٣٥ �*(�)hر� 
ن �ه ��Q روزه 
�ّ ( !�"اً  و اسh5@" ر� 

-  ّG�B Gا� ��ط وا�A در d,ر ��@B $��7
 از او �8d $"ه � "g7 �5" -  هروزه �
ب (�K� نhر�B د,$، � 	�ا�,$ـی("ا(GK[  د��8را ��  �GB[ (�>@ ا�� BوB  م دادها(Lـ

"$�، 	ب $"ه و 5K� نhه ر�$" B �Bروزه �� .  
ن �ه �5 5@" 	�ا�,ش ی ("ا(" ا�� .١٩٣٦ �*(�)hر� 
 �G,ّ�ـ� �Zـ� از F7ـ8 و اسـ

ط8 را روزه �5 �5ر >@(�y ،$,د� �B "@5 مL)داده ا "$�، B�)  ا(ـ" /ن روز را روزه, 
ط وا�A "ی� ، Bو� ؛�<��د�Gا� ��@�  ا(Lـم ،5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه �5 �5ر ،��vب  
ن �ه از ��"mزم اس
  و ("ه"hر� jء را روزه /ن ،هh7  �Zـ� اذان از ��" ا�� و "ی(�

��ّ,G� ه �5 $,دن �hر ر�$ـ" 5@ـ" ا(Lـم (ـ"اده �5B روزه را �ط8 � �اس
 و 5�، 
��@� Gط�ا� Aًء  ،وا�ن �ه از ��" و 5@" روزه 
�ّ (ر�hر� jء را /ن هh7  اّ� و "ی(�
ط8 را روزه �5 �5ر و $,د ���Z ��ّ,G از 8F7 ا��� �B "م 5@ـ$ـ" (ـ"اده ا(Lـ�،  "یـ�

) ّ�
  . اس
 Jd�a اش روزه و 5@" روزه 
ن mزم ( .١٩٣٧ �*(�)K)در�ا 
K  
از �ه ر�hـن [ 5@" �5 5"ام روز �ّ M,د ��(ّ�
ن �ه از �*ّ?ص روز rی(ّ�
  �B �� �5د و در d,ر �� Bرا روزه �hو �د�ـ�< روزه ر� 

"�� ��ّ,G� <ـ�ید  روز ،روز /ن 5ـ� $ـ,د�ه از  d�aـJ او روزه ،اسـ
 �ـ,ده ر�hـن �ـ
�B  "$�  ً̂ �� �y)ه مسّ,  ی مدّو  روز ���D" ��" ،�د��< روزه �ه لاّو  روز 
�ّ ( �� 	�د >@� 

                                                           
 یاز مسائل بع+د در م+ورد و  یبعض، ت روزه نکرديّ ت کرده وتا اذان صبح نيتّه اگر فرد معصالب. ١

  . باشد  یم  یجار 
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ٢

  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 
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  . اس
 Jd�a او روزه ،�,ده

  ر�T7ن �7ه روزه ��X7 ّ�Q C واVL روزه�ّ��  و@�

ن �ه روزه از ��Q ا�� .١٩٣٨ �*(�)h<�ید  [�ّ �� روزه ،ر��ن �ـ�  وا�ـA ا(Kـ
"$�،  ً̂  dـaF اذان  ـ !�"اً  >@(�y ،�د��< روزه را B@�ّ �� روز �5 �$" �5ده (�ر ��

) ّ�
ط8 اش روزه ،(�@" � 
یـ اسـ
 وا�ـA او �ـ� زرو  /ن روزه �5 ("ا(" ا�� و اس 
دشی ��Z از 8F7 و 5@" 	�ا�,ش ��ط8 را روزه �5 �5ر >@(�y ،"ی� �B "@5 مL)ا 

دشیـ �Zـ� اذان از ��ـ" ا�� و اس
 Jd�a او روزه ،5@" 
�ّ ( و �$" ("اده �� ،"یـ
��@� Gط�ا� Aرا روز ��ّ �� ،وا� �� "g7 
��7 ���3� Kا�O "را روز /ن روزه و 5@ـ 

)��ء h7   . "ی(�
(�)*� ١٩٣٩. K5B �5 8F7 اذان از aFd روزه در Fوا�B �5 x) ��Q ،اس
 [�ّ �� ز�

ن �ه روزه ازhون ،ر�"� ) ّ�

ّ�ـ( و $ـ,د "ار�ـ� �Zـ� از 8F7 ا�� ،اس
 "ه�M,ا� روزه  
�� ،$,د "ار�� ��Z از ��" ا�� و اس
 Jd�a او روزه ،5@"@� Gط�ا� Aرا روز �ّ�ـ�� وا�ـ 

�� "g7 
��7 ���3�، Kا�O 5"@ را روز /ن روزه و )��ء h7   . "ی(�

�ره و @�T روزه C�� X7 ّ�Q A�7 واVL روزه�ّ��  و@�
ّ
�<  

(�)*� ١٩٤٠. 
��Z 7 اذان   ،[�ّ �� ��Q وا�Aِ  روزه 
�ّ ( و7�B 
 ا�ـ� [ی�@ـ��ا ؛اس
ره روزه ��Q�� �� ّ�@B 8 وا�A روزه ���اDّ5 ی روزه h7� هر  �F�O نhـ"اً  ،ر��!   ـ

�ّ ( از 8F7 ا�� ���� ؛("ارد ا$�ل ،�@"( 
�ّ ( ��Z اذان rی(�د ، �g �j �G$دا "$ 5ـ� �

ی �د��< �5 �$" دا$�G "ی �د  ی �د�(< روزه �)، �y) 5@ـ"  �Bـ �طـ8 را روزه �5 �5ر >@
مL)اده ا") "$ّ�
 ��ـ" از اذان  اس
 Jd�a او روزه ،5@" 
�ّ ( ��Z اذان از 8F7 و �) اّ�

) B	5 Aط وا��Gا� ��@� ،��ZB� "$� .  
(�)*� ١٩٤١. 
��Gروزه ((ّ�
  و7B � ء ازh7 ّ�
، h7 8 روزه���د �	ِد ,M،  اذان  ـ



 ٥٤٩/  روزه  

ر�[ روزه اسB ��Gو 	�7 ��Z١ ادا�� داردL� )Lّ� و روزهB ) و �"ون ا��ت�
K .  

  روزه�ّ��  ��یاح��م د

ء روزه �?,اه" ا�� .١٩٤٢ �*(�)h7 یره Dّ5 >د�ـ��، ً̂  ؛"یـ(� [�ّ ��ـ را /ن "یـ�  �ـ�
) ّ�
ء روزه 5 �5@" h7 یره روزه Dّ5 �B م��� �ن �ه در Bوhزم ،ر�m )�
K ) ّ�
 "@5 

ن �ه روزه �5hر� �B ،�م�� ���ه ("ا(" ا�� �ن �hر� 
 روزه و "یـ(� 	�ا�ـ,ش ی اس
ن �ه روزه ،5@" 
�ّ ( را �<�ید hب ر�K� �B ـ" و (ـ�ر روزه در و $,د@) g7ـ" ،/ن �


�( mزم (�ر �� و	ءK .  
ط8 �5دن /ن�  �gیروزه ّ�
 ( ���*G[ از .١٩٤٣ �*(�)� �� j، رت دارد,d "@< : 

١. �� Aدر روزه وا� ّ�@B "ـ$Mـ,د دو K7ـd،  jـ,رت[ یـ5ـ� ا ،��8 روزه �ه ر�hـن �

 : اس

'�$"  g7" .اF) ی5@" روزه "$ا�ـ� UـT از �ـ,رد [ یـدر ا ، (ـ�یـ��ّدد $,د �5 روزه �
@<� "g7 ]د ی�  ط8 اس
 و اشروزه  ،روزه (�@"(ّ�
  دو�ره �"ی� *U ن�ا�� $"ه �

م از 8F7 وL)�3ات اD� )5رهBط8 � ی ،5@ـ" روزه(ّ�ـ
  دو�ره ،)�5B "@5 روزه را �
Gط�ا� Aن وا�/ 
 �ـ �ـ� هـj را /ن �h7ـ ��"اً  و 5@"  �م را روز /ن روزه �5 اس

  . /ورد
ط8  - 
�3D� ��ّ,G� �5 �,دن /ن هK [ی� ا - از ��3Dات �Bیg7" 5@" روزه را �  .ب�

 �3Dـ� و $ـ"ه �ن�d ] *U,رت ا��یدر ا ،�5 در �ط8 �5دن /ن ��ّدد $,د  /نی5@" 
م را روزهL)ه" ا")، Gط�ـا� Aن وا�ـ/ 
 ��ـ"اً  و 5@ـ"  �ـم را روز /ن روزه 5ـ� اسـ
h7� را /ن ��   . /ورد �

٢. Fدر روزه وا�B �5 

�( [�ّ �� /ن و7K، 8�� ره روزهDّ5 ی روزه h7� ه Oر �Fـ �ـ
نhد ا�� ،ر��	8 F7 اذان از ��Z "g7 "@5 �5 روزه "$F) ی$" روزه �5 $,د ��ّدد � 

                                                           
ر، از اذان ص+بح، نيّ+ت روزه داش+ته باش+د و نيّ+ت را ب+ه ولی اگر در عقد اجاره شرط شود که اجي. ١

تأخير نيندازد يا آنک+ه ب+دون اينک+ه چن+ين ش+رطی کنن+د، معل+وم باش+د ک+ه نيّ+ت از اذان ص+بح را از 
خواھند، برای آنکه به مقتضای عقد اجاره عمل شود، معتبر است که از اذان صبح نيّت  اجير می

 . نمايد
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ی "$F) ی "g7 "@5 ی�B �3ات ازD� روزه را  - 
 /ن �,دن �G� �3D,ّ�� �5 [یا �Kـ - ه� �
 ا(Lـم از F7ـ8 و $ـ"ه �ن�U*ـ >@(yـ� ،(ـ� یـ /ورد �ـ �ـ� 5ـ� $,د ��ّدد ی � /ورد
  . اس
 Jd�a او روزه ،5@" روزه(ّ�
  دو�ره ��Z ذانا از �3D�، 8F7ات
ن �5 را �روز .١٩٤٤ �*(�)K)ا $r دارد �M/  هن�F�$ 
 ،ر�hـن �ه لاّو  ی اس


�( وا�A ،روز /ن در ��	G[ روزه و (�@"  r �Bا�ّ*   ,میK .  
 : �د��< روزه rا�ّ*   ,می در �?,اه" 	�د ا�� .١٩٤٥ �*(�)

'�ن �ه روزه(ّ�
   ,ا(" B(� .اhر�  اش روزه ،5@ـ" ر�hـن �ه 
�ّ ( !�"اً  ا�� و "ی(�
ط8� B� ؛"$ن �ه $,د ���,م ��"اً  ه�>@" �hده ر�,� 
  . اس

ن �ه FJGK�Bّ  روزه 
�ّ (  ,ا(" �B .بF�$ یء روزه h7 ی �<ـ�ید  وا�ـA روزه یـ (�ر 
ن �ه $" ���,م ا�� ��"اً  و "ی(�hه روزه ،�,ده ر�ن �hب ر�,KJ� �B د,$ .  

(�y .ج@< ) ّ�
نر� �ه ا�� 5@" h 
ن �ه روزه ،اسhه ا�� و ر� ،Kـ
�( ر�hـن �
ء روزهh7 ی  ّFJGK�B ی "@)  . اس
 Jd�a اش روزه ،�$" /ن �

ً̂  �5 را /(g7 "@5 �y" ا�� .د ل M"او(" 	��G� او از �Gاسـ,M و Zـ��وD وا�7ـB 
 ،اوسـ
مL)ی ده" اdّ ( 5@" روزه ��B "g7 ط,ر 5�ّ  M روزهB  "g7 ـ,م ��ـ"اً  و) (�@"را��� 
ن �ه $,دhده ر�,� 	5B 
ن �ه روزه و اسhب ر�,KJ� �B د,$ .  

 از F7ـ8 >ـ�- روزه [�� در >@(��، �y	�G روزه را rا�ّ*   ,می �5 �	�د .١٩٤٦ �*(�)
ن  �ه ���Z- "��D از ��"  >� و ��Z اذانhر�  
ن  �ه  
�ّ ( 	,راً  "ی�  ،اسhر�    . "ی(�

 �ـه "�ـ	��  �vـ�ب  اذان از ��ـ" و  (<�	
  وزهر   rا�ّ*   ,می در 	�د ا�� .١٩٤٧ �*(�)
ن hده ر�,�، g���
ء روزه روز rی�ی"  ��"اً  و اس
 (��ده h7 هن �hد��< را ر�� .  

 F�Oـر  �ـه "�ـ	�� روز [�� در و (<�	
 روزه rا�ّ*   ,می در 	�د ا�� .١٩٤٨ �*(�)
نhر� 

 س� ،اس�  : دارد �

'�ن اس
ی8F7 از ا .اhه ر�� "��D� �5 ]، ر ا(Lـم ،5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5
ط�ـا�G �@ـ�� و  ,ا(" /ن روز را روزه �<��د (�d، B,رت [یا در ،هداد Aوا�ـ،  از "یـ�

5رهBط8 را روزه �5 ی� �B "@5 7 در��ـ�Uه روز �(ـ"ه��  �ـه از ��ـ" "یـ� و "یـ(�
نhء را روز /ن ،ر�h7 "@5 .  
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ط8 را روزه �5 �5ر .ب� �B "@5 مL)از ��" و ه("اد ا ��Z ّ�ـ�,G� ـ�B ه 5ـ� $ـ,د �ـ
hنر� 
�� ،d,رت [یا در ،اس@� Gط�ا� Aًء  ،وا� �ـه از ��ـ" و 5@" روزه 
�ّ (ر�

نhر� jء را /ن هh7   . "ی(�
ط8 را روزه �5 �5ر .ج � �B "@5 مL)8 و ("اده اF7 از ��Z ��ّ,G� ـ�B ه  5ـ� $ـ,د�ـ

نhر� 
 اش روزه و 5@ـ" ر�hـن �ـه 
ّ�ـ( 	ـ,راً  اسـ
 وا�ـd، A,رت [یا در ،اس
Jd�a 
  .اس

  *ی��� '�g را روزه �6�7ات: ���R Iط

$" Jd�a روزه @��یا ���ا .١٩٤٩ �*(�)� �هـ�>( �3Dـ�ات روزه 	ـ�د "یـ�B5ـ�  ی
��ـ�Uه /(� از "ی� روز [�� در �3D�B �5ا  >� ،"ی(�  �B "@5 (Oروزه را �ط8 �  ،"یـ(�

 dـaF اذان ه@<م در روزه a �,دن�Jd $�ط �3D�B �5ا  >� و "ن�/$� و M,ردن ��8
 !�"اً  @��یا ��8 ،$,د KJ� �B,ب� 
�� 
�ه aFd وارد �@� OرF� ن (*ـ,د ر�hـ

س ی ��s از B �5ز( یD) OU ـ8 !�"اً  $"هKQ را  5ـ� @ـ"ازد�( �� ـ�d MـaF اذان  ـ
gD �8 م8p ��" ذ�5 � ا��K� درB د,$ .  

  ) روزه �6�7ات( >[* �7 %�طA را روزه >; �ا�7ر
(�)*� ١٩٥٠. "@< <��ط8 را روزه � �B "@5 : 

ء: ��م. ��ع: دوم. "ن�/$� و M,ردن: اول@�Gی ،اس@�B ـ�د @��یا�  �ـ� یـ Mـ,د �ـ
5ر ،��ع �"ون �<�ید  ���وس��5 5@"  @�B 2�ّ $"ن و "ی/ �ون�� او ازJ� ا�ـ� در یا ]

�� در�  ,ّ�� ��  ,BJ�e اس
 �5 ،�,رد ز(ن�K� )٤١٧ (�5رم. $" ذ���: ��@� Gط�ـا� 
Aدروغ ،وا� ]GK� �� ")او"M ل�G� و U��F�ن��(* و �ا�5م @ U��F��. � رسـ("ن: ! �

�Q رFQ�� �� 2�� ��@� Gط�ا� Aوا�ـ .�%& :7�ـ
 �ـ� �(ـ"ن �Bـ@� . dـaF اذان  ـ
�7: ه#"�B ن")س و ��s �� زن �D) ��: ه%"�. aFd اذان  . روان ء�ا$ـ � �5دن ا�
��  .�5دن 7B !�"اً : '
8p رد [ �,ارد،یا ا��م و K� "�� �5ذ �B د,$ .  
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  *ن�,7�R و �Dردن. ١

ی �?,رد ���> !�"اً  دارد روزه @��یا ��  ,ّ�� � دار  روزه ا��.١٩٥١ �*(�) ��"�$ـ، 
ط8 او روزه� �B ردن >� ،$,د,M و � >ـ� ،/ب و (ـن ��ـ8 ،�$" ���,ل ��> /ن "ن�/$

$" ���,لF)، 8�� MO ه�$ و� 
Mو در �< j5 "$دیز  >� �،  ّG�B ب �5 ا��/B  از
ط8 اش روزه ،و /ن را 	�و ��د ��دهو دو�ره �� دهن  �ون /ورد�دهن �� �B ؛$,د �>� ��)/ 

ب $,د /ن ��"ار /ب/ن K� �G	ن از ��[ ر$" �5 در /ب ده� O")7"ر ا .  
 "یـ� ،$ـ"ه dـ��D� aF" اس
 M,ردن �Qا �*v,ل �B �5,�7 	�د ا�� .١٩٥٢ �*(�)

����ط8 اش روزه ،��Fد 	�و !�"اً  >@(�y و /ورد �ون�� دهن از را � 
 ��JBـ  ,eـ و اس
ره ،$" M,اه" ذ�5 ��"اً  �5Dّ5 jاو �� ه Aوا� �B د,$ .  

(ـ"هه  د("ان[ �� �5 را ���> دار روزه ا�� .١٩٥٣ �*(�)� 
 ،�Fـ�د 	ـ�و !�ـ"اً  ،اسـ
ط8 اش روزه� �B د,$ .  

(�)*� ١٩٥٤. K5B �5 �B "اه,M زم ،�د��< روزهm )�
K U�x د("ان اذان زا  xیهـ
ی Mِ "@5^ل را Oا,K� ")��، � 	ـ�و روز در ،�(ـ"ههـ  د("ان[ �� �5 ی�QBا �"ا(" ا�� Bو
�B رود، ی Mِ "@5^ل "ی� Oا,K� ")�� .  

ی �?,رد ���> س�,اً  دار روزه ا�� .١٩٥٥ �*(�) ��"�$ط8 اش روزه ،� �)B د,$ .  
 در /ن (@ـ"� و B �$ـ �5دن  gّ,ر !ّ�
 �� ه�>@" ،دهن /ب ��دن 	�و .١٩٥٦ �*(�)

ط8 را روزه ،�$" $"ه ��i دهن� �)B "@5 .  
 ،@��س و س� M^طا ��دن 	�و .١٩٥٧ �*(�)  ) �� B �5ز�h	� ن$" "ه�(�س ده�، 

 دا8M ا�� ���� ؛("ارد ا$�لh	� نز ،��Fد 	�و را /ن و $,د ده� jطـ8 اش  روزه هـ� 
�)B ه�>@" ؛$,د Gط�ا� AJGK� 
  . (�Fد 	�و را /ن �5 اس

 سـ�م یـ GBی �ـ,  /�}ـ,ل ه�>@ـ" ؛5@ـ" B(�ـ �ط8 را روزه ،ِسُ�م و /�},ل .١٩٥٨ �*(�)
"@7� ��)B "$� .  

ط8 را روزه ،�,ش و >*j در دارو ?G[یر  .١٩٥٩ �*(�)� �)B "ه ه�>@ـ" ،5@ـ� �ـ� /ن �ـ
�دی��  B@�� در را دارو ا�� اّ� و ��س" ��,، �y) رسـ("ن g7" و  (�یرس"  �B ��2 ("ا(" �� >@
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ط8 را هروز  ،�$" ("ا$�G هj را ��2 �� /ن� �)B "@5، ـ� از را <ـ�ی� د �ـ >یـ/ب  	ـ�د ا�ـ� Bو
  . B "@5روزه را �ط8 � و (�,ده d"ق "ن�/$� ،"ی(� ��� و ��2 وارد B@�� 2یط� 

س  *@< .١٩٦٠ �*(�)Kا�B ی]G$دا '�e ، �@  ��Bـ�ر $ـ�! ،ی!B ـ�ا��ر  ا	3ـ

�روزه (K، �د اس
 �5 در اSـ� /ن �ـ� سـ?Gیز  � �e' 	�د �� 7"ری Bا��  *@< BوB 

دیز � ���) 
ً
m,��� �5 "GDB 8�ّ �5دJ  ل ("ارد ،$,د /ن رااّ� در �ه  ؛M,ردن روزه ا$�
Gا���ن �@hر� OرF��� Aط وا� یـ[ ر	ـGِ[ /ن eـ�' �" �� ��ـ"ار eـ�ورت و از �ـی

>@* B ده��  ,e - 	,ق ا�� JB "$ �5ء (�ـ,ده و در �� - �5 ذ� روز از ا(Lـم ّ�ـاDG5ـ
ط8 ��5 روزه را � �5رB "@5، ه�U��) � یـ�ـ Mـ,ردن  ،روزه ،ه�>@" در ه� dـ,رت ،"ی

�ط8 � �"ن و�/$�B د,$ . 

K5 ً̂  s اس
 ویB  �� �5اّ� �� ^GF� �� ر���� P@س �5�� B� "$ ���ا روزه و �
ی در�ن ��
 اس
 mزم و دارد  ,ّ�� 7��e 8ر �و U�>*ـ���در ،�ـ�ض $ـّ"ت از  
�ی�ـ xی�ـ�ا /ب "ن�/$ـ� و Kـ
�( وا�ـA �و �ـ� روزه ،$ـ�"�� /ب دیز  روز [�� 
�B "ـ$ـ �� در Kـ
�( وا�ـA و �  ،5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5ـر ا(Lـم از روز �ّ�

  . "ی(� �M,ددار
م ا��م ذ�5 $"ه در ای$�  
�� ��این ذ�5 اس�K� ]� ) ردن,M ا�Qو�,د دارد� � .  

 g7" 	�د �5 @�یا "�(@ و �Qا "ن�>* و �U("ه ی ��yّ ���ا �Qا "نی�,  .١٩٦١ �*(�)
  و ("ارد را /ن ��دن 	�و

ً
m,��� )�� �� 2�� �)B "ه�>@" ،رس  ً7D ّو ا�	طـ8 را روزه ،��ود � 

�)B "@5؛ �ن ا�� BوK)2 �� �5 �"ا(" لاّو  از ا�� �B "ر [یا و رسم !�"اً  را 5L)ده" ا، 
ره �� او وا�A � و$"ه  �ط8 اش روزهDّ5 و h7B د,$ .  

 �h�hــ� از ��ــ" ا�ــ� و اســ
 ��ــ�وه دار روزه ��ا�ــ دیــز  �h�hــ� .١٩٦٢ �*(�)
وارد دهـن  ،�ون دهن در ه@<م �h�hـ���5 از � B/� "ی� ،��Fد 	�و را دهن /ب �?,اه"


 �5 در /ب دهن از ��7"ر j5 ( و /ن - $"هKب $,د�K� �G	دیـ��  �ون�ـ� را - [ ر� و 
�G�� ن/ 
 از ،/ن /ب هـj �ـر rیـ �ـ ه�>@ـ" ،�دی��  �ون�� را دهن /ب �� �F س� �5 اس

رج دهنM ه"$ "$� .  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥٥٤

  ��Lِع. ٢
ط8 را روزه) �ش�/�( ��ع .١٩٦٣ �*(�)� �B "@5، "@<& ه��	ـ� ��ـ"ار �� @GM ه �ـ

8Mو $,د دا @�B jون�� ه� )�  . "ی
8 �ه GM@� ��"ار از �G�5 ا�� .١٩٦٤ �*(�)Mـ و $,د دا@�B jون�ـ� هـ� )� روزه ،"یـ

ط8� �)B ؛$,د � �ـه GM@ـ� ��ـ"ار از G�5ـ� ا�� ،("ارد �ه g?$B �5 �@GM �,رد در Bو
8Mد دا,$ )��ط8 اش روزه � �B د,$ .  

ع g7" !�"اً  ا�� .١٩٦٥ �*(�)��  داMـ8 �ـه GM@� ا("ازه �� r "@5 �5$ و "ی(�
ی $"ه �)، j�� یا] ���K� �� �� ��ا��� ��K� )م) ١٩٤٣,��� �B ـ,رت هـ� در و $,دd، 
ط8 را روزه �5 �5ر 	�د ا��� �B "@5 مL)اده ا") "$ره ،�Dّ5 �� او Aوا� )�
K .  

ع و اس
 روزه �5 5@" 	�ا�,ش ا�� .١٩٦٦ �*(�)��  �FL,ر ��ع �� را او ی ،"ی(�
رج او ر�اGM از �5 �ط,ر ،@"ی(�M ط8 او روزه $,د [��ـ در >@(yـ� Bو�ـ ،$ـ,د B(�ـ �

دشی ��ع ��ر از ی ،"یFاو ا� �G$و $,د ��دا GMر�ا U5@" "ا�  ��ـع �ـل از 	ـ,راً  "ی�
رجM رج ا�� و $,دM ط8 اش روزه (*,د� 
  . اس

  ا��0[�ء. ٣

ء دار روزه ا�� .١٩٦٧ �*(�)@�Gط8 اش روزه 5١@" اس� �B د,$ .  
ر�ا�B GM ا�� .١٩٦٨ �*(�) @�B ن ازK)ط8 اش روزه ،"ی/ �ون�� ا� )�
K .  
 در �B@ـی ،$ـ,د GJ� �B�j �?,ا�" روز در ا�� �5 �"ا(" دار روزه �ه ه� .١٩٦٩ �*(�)

�ی� ،"ی/ �B �ون�� او از M @�B,اب 
 ز��ـ
 �ـ� "ن�(?,ا� سAF �� ه�>@" ؛�?,ا�" اس
)�"GD ا�� و j�GJ� ط8 اش روزه ،$,د� �)B د,$ .  

 وا�ـA ،$ـ,د "ار�ـ� Mـ,اب از �B@ـ /�ـ"ن �ون�� �ل در دار روزه ا�� .١٩٧٠ �*(�)
)�
K ,�/ن  /�"ن �ون�� از�����5@"  .  

سـAF  �ـ� �"ا(ـ" ه�>@" 5@" ادرار  ,ا(" �B ،$"ه �GJ�j �5 �دار روزه .١٩٧١ �*(�)
("ه��7 ،�5دن ادرار� @�B ا از�L� ون��� �B /ی" .  

                                                           
  .ذکر شد) ١٩٥٠( مسأله در استمناء یمعنا. ١



 ٥٥٥/  روزه  

 dBـ,ر  در و �("ه ��Lا در �B@ �"ا(" ا�� $"ه �GJ�j �5 �دار روزه .١٩٧٢ �*(�)
�5 8F7 8 ازKQ 8 از ��" ،(�@" ادرارKQ @�B ـ �ون�ـ� او از�B /یـ"، Gط�ـا� AJGـK� ن/ 


  . 5@" ادرار 8KQ از U�x �5 اس
(�)*� ١٩٧٣. K5B �5  ًـ" �� !�"اg7 ـ /�ـ"ن �ون�ـ�@�B،  ً̂  و ��ـز ,دMـ زن �ـ �ـ�

M,$B "@5 و @�B ون�� او از� )�طـ8 او روزه ،(�@ـ" روزه 
�ّ ( دو�ره ا�� ،"ی� 
 و اسـ
�� ،5@" روزه 
�ّ ( ا��@� Gط�ا� Aوا�، ء و 5@"  �م را روزه "ی�h7 jه   . "ی�@�

ً̂  �B@ـ /�ـ"ن �ون�ـ� g7ـ" �"ون دار  روزه ا�� .١٩٧٤ �*(�)  و ��ـز Mـ,د زن �ـ �ـ�
M,$B "@5، �y)رج او از �B@ �5 دارد @ن�ط�ا ی [��ی >@M �)B ا ّ  ه�>@ـ" - $ـ,د ً7ـD 

@�B او روزه - "ی/ �ون�� Jd�a 
 او از �B@ـ 5ـ� dB,ر  در ،("ارد @ن�اط� ا�� Bو� اس
ط8 اش روزه ،"ی/ �ون��� 
  . اس

  %� اح���ط %[� ����اط��ر ا�t; و �����7=��� و �X�7ل D*او�* %; %Q�B دروغ. ٤

 دار روزه ا�� .١٩٧٥ �*(�)� ]GD� ی  ,)]G$ ی و ��Gـل M"او(" �� @�یا �(@" و ا$ره 
U��F� "یـ�<,  	,راً  ه�>@" اس
 دروغ �5 �"ه" را GFK)B !�"اً  �اط�ر ا��p و �ا�5م 

�� ،او روزه ،5@"  ,�� ی �jGD دروغ@� Gط�ا� Aط8 ،وا�� 
[ ا�� �3,ر ��ـل ی�@��ا ؛اس
ن >@در hه ر��� ا��Gروزه �@� "@5 ]�� Aط وا� g7ـ" ��7ـ
� روزه /ن روز را �ـ" یـ

���3�١ h7 م 5@" و� � >� jو؛ �د�/ن را ه @yه��] 
�� اس@� Gط�ا� AJGK�، دروغ 
]GK� �� ت�h� و �زه�ا ن @ن��(* و ��Fان�U �یس)/� .�GّF� 5ـ� دا$
  ,ّ�� "ی� ا

هـن از �زهـ�ا ��hت ���� از �[���g,� و ��U��F و M"او(" �� �GK[ روغد@� 
F5ه�� 
  . اس

راسـ
 �ـ,دن  �� ���FG�� 8د� �5 �<,ی" را ��FM �?,اه" دار  روزه ا�� .١٩٧٦ �*(�)
  را /ن و" یـ�<,  �ـ8>@(yـ� /ن را �gـ,رت ( ،دروغ یـ اسـ
 راس
 دا(" B(� و ("ارد /ن

 ً���GK��� U��F�
 � اط�ر ا��p و � ا�5م FK) "ه")، Jـd و �روزه اش 
��(ـ� a اسـ

                                                           
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ١

  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 
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Gا� ��@��ط وا�A روزه اش �� ��@B8 ذ�5 $" یF7 ���K� �5 در، 
ط8 اس�.  
د �� را ���> ا�� .١٩٧٧ �*(�)�G!یا ا��@ 
یـ ل��Gـ M"او(ـ" 7ـ,ل از اسـ
 راسـ 

U��F�طـ8 اش روزه ،�ـ,ده دروغ ���Dـ" ��ـ" و 5@ـ" (�ـ8 �اط�ـر ا�pـ� یـ� ا5ـ�م � 
�)B د,$ .  

یـ ��Gـل M"او(ـ" �ـ� ،اسـ
 دروغ دا(ـ" �Bـ 5ـ� را ���> ا�� .١٩٧٨ �*(�) Uـ��F� 
ی �ا�5م ��pا 
 �راط�FK) "اً  و ده"�� "��D� �y)/ ـ� �5 راGD� 
 ا�ـ� ،�ـ,ده راسـ

�B �GK)ر [یا �5 داط8 را روزه 5� �B "@5، ��@� Gط�ا� Aوا�،  و 5@"  �م را روزه "ی�
h7� را /ن jه ��   . /ورد �

یـ ��Gـل M"او(ـ" �ـ� !�ـ"اً  ،سـ�GM �<�ید  �5 را BدروQ ا�� .١٩٧٩ �*(�) Uـ��F� 
ی �ا�5م ��pر ا
 �اط�FK) "ده، ��@� Gط�ا� اش روزه ،mزم @�� ��Bـ�5 در � یK��� 

ط8ذ�5 $" ) ١٩٧٥(� �B ؛$,د � ،5@ـ" (�8 س�GM را دروغ /ن K5B �5 7,ل از ا�� Bو
  . ("ارد ا$�ل

ی/ �5 �}�س@" دار روزه از ا�� .١٩٨٠ �*(�) U��F�� @<�] F�3�B ,ده��	او و ا("  
�Bاب در �5 ی,� ی ،�B� "ی�<,  !�"اً  ،(� "ی�<,  "ی� �B�5 ی  ،�B�ـ "یـ�<,  "یـ�

�� اش روزه ،(� "ی�<,  !�"اً @� Gط�ا� Aوا�، @�� ��Bی ��ذ5ـ� ) ١٩٧٥( 5ـ� در �Kـ�
ط8 ،$"� �B و $,د @yیا ،[�ه�j�� ] او(" �,رد در"M ل�G� ی ��pر ا��( �اط� 

ر�� 
  . اس
ل M"او(" 7,ل از ا�� .١٩٨١ �*(�)�G� ی Uـ��F� �ـ�ف �اط�ـر ا�pـ� و �ا5ـ�م 

GراسB در ��" "ی<, � را � را BدروQـ /(ـن �� ی ،�jGD دروغ "ی�<,  ،اس
 روزه B �5ه@<
GFK)B "�7 و �"ه,�B �5 روزه �B "$ً̂  /(yـ� "یـ�<,  ،� Fـ� 7ـGD�  ر  ام
 �@ـ�� ،اسـ
 اسـ
Gط�ا� ،mزم @�� ��Bی ���K� ط8 اش روزه ذ�5 $") ١٩٧٥( �5 در� �B ـ� �<ـ� ،$,د�)/ 

ط8 اش  روزه ،d,رت [یا در �5 �$" �FMش �ل ن�� ،�@u,رش� �)B  ١.$,د   

                                                           
 دھ+د  یم نس+بت �اکرم امبريپ به را  یدروغ سخنی، مجلس در ھنگام شب  یفرد، مثال عنوان به. ١

، ش+ما ش+بيد اس+ت راست ايآ: کند  یم سؤال او از  یشخص است روزه که  یھنگام به، روز در و
 باط+ل روزه، ص+ورت ني+ا در، اس+ت راس+تی، بل: ديبگو پاسخ در  یو و ديا  گفته را  یسخن نيچن



 ٥٥٧/  روزه  

  %[� %� اح���ط ح$C $C�;% � c=�ر ر��0*ن. ٥

(�)*� ١٩٨٢. ��@� Gط�ا� Aن ،وا�")ر رسFQ �Q�� �� 2�� ط8 را روزه� �B "5@ـ، 
ر >�FQ از <��� "$ 5ـ� �$ـ" ���ـ> FQـر یـ ،/رد ��ـ8 اس
 �^ل /ن M,ردن �5 �

ك ��8 اس
 ��ام /ن M,ردنM ؛ ��رO  �دار[ روزه ی�@F� ه�5 �� ط,ر ��ل در روزه �
�Q رFQ نhه�ر�") �ـم  g7١ـ" ��7ـ
 �3��ـ�� " روزه /ن روز را �ـی� ،� �� ���x رس

h7 �5ده و� >� jد�/ن را ه� .  
(�)*� ١٩٨٣. Gط�ا� Aن وا�/ 
5, و <ر�س دود دار روزه �5 اسF@  ـ" و@) @�ـیا �

( �یس ازMت�د ،�ـ� ��ـQ�� 2�ـ �دوده �یس "نرس( از [�ه�y@ و (�س(" ��2 �� را 
��@� Gط�ا� Aه ،وا��U��   . "ی(�

ر رس("ن .١٩٨٤ �*(�)FQ Q�� �Q�� �� 2��، ط8 را روزه� �)B "@5 .  
ط8 را روزه /ب �?ر .١٩٨٥ �*(�)� �)B  "ـ ه�>@ـ" ؛5@ـ�Q�� "ـ$ در /(�ـ� �<ـ� �

h	� ن d,رت [یا در �5 ده" 	�و را /ن !�"اً  دار روزه و $,د /ب �37ات �� 8ی F" ده
ط8 اش  روزه� �B ن، ؛ �<� /(�� /ن$,دب  7"ر ا("O �,ده �5 در /ب دهK� �G	از��[ ر
   .$,د

ر ،ط,	ن ی �د!�
  �� ا�� .١٩٨٦ �*(�)FQ� �Q�� Uـ" 5ـ� $ـ,د "ا�ـ$ و طـ,ر� �
 
ً
m,��� @<ر�FQ ]�، رت در,d م"! 
F72 �� ،��ا�� �B "ن و رسK)ا  �G,ّ�ـ� 5ـ� [یا �



  ,ا(" �B و اسFZ5@" �,ا، 
FZر، و (�@ـ" �,اط�ـا�G �@ـ�� ،��سـ" ��ـ2 �ـ� /ن FQـ 
Aاش روزه ،وا� e,  ��JB ���K� ط8ذ�5 $" ) ١٩٨٢( �5 در� �B د,$.  و �ـ�د از اّ�ـ

رFQ� �5 �Sد وزش درا  /ن از ���Uه و "ی/ �B "یU" ط,	ن ی �
ً
m,��� G?سB ـK�� ر زد یـ


 �Uه�( mزم ،داردKد�,$ � .  
                                                                                                                                

 داده رخ شيب+را گذش+ته ش+ب در ک+ه است  یا  واقعه از دادن خبر تنھا، فرد منظور رايز، شود  ینم
 امبري+پ ب+ه ش+ما ش+بيد آنچ+ه اي+آ: کن+د   سؤال او زا  یشخص است روزه که  یھنگام اگر اّما و است
 �امبريپ به که یسخنبلی، : ديبگو پاسخ در یو و دروغ؟ اي است راست، ديا  داده نسبت �اکرم
 . شود  یم باطل اش روزه، واجب اطياحت بنابر، فرض نيا در، است راست، دادم نسبت

ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+وزه پرھبلک+ه ازم+بطYت ر ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ١
  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 
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 دار  روزه ا�� .١٩٨٧ �*(�)FZو (�@" �,ا FQی ر �و ��ـ2 وارد @�ـیا �(@ـ" و دود 
ن�اط� ی [��ی >@(�y ،$,د@ �Gـ2 �ـ� 5ـ� دا$ـ�ـ ��)B "اش روزه ،رسـ Jـd�a 
 و اسـ

@yه��] 
ن ا�� ��j اس�� �B 2 �� �5 �5ده�� �)B "ی�ـ" و رسـ] 
 �,اFZـ
 ��ـ
ط�ا�B Gو� ؛اس
 (@�,ده AJGK� ن/ 
��ـ( را روزه /ن �h7ـ ،[ dـ,رتیـا در �5 اس 

  . د� /ور  ��

 و اس
 روزه �5 5@" 	�ا�,ش ا�� .١٩٨٨ �*(�)FZی ،(�@" �,ا و FQـر ر�ـا�B  GMـ 

"@)ط8 اش روزه ،��س" او ��2 �� /ن �� �)B د,$ .  
ل (B TD @< ���ا �5 /سj �اس}� .١٩٨٩ �*(�)��Gـ اس�B ـ& را دارو ا�ـ� $ـ,د�	 

ط8 را روزه ،$,د  B(� ��� وارد دارو و �B  "@5 ه $x و �یر  وارد� �)B  "@5 .  

  k=m اذان '� L[�%� %� ��*ن��%�@. ٦

ه aFd اذان8F7 از �ی"  ،اس
 �@A �5 �	�د .١٩٩٠ �*(�)� OرF� نhـ8 ر�KQ 
ی 5@" �y)@< Zو��D اش  �j�ّ 
7 ا��م e, �a و �j�ّ "@5  اس�B ن")� �� 
� در �@

مK7ا '�G?� 8 در روزهpK� /ذ��5 @"هیB د,$ .  
ن �ه در !�"اً  �@A 	�دِ  ا�� .١٩٩١ �*(�)hر�  ا�ـ� یـ (�@ـ" KQـd 8ـaF اذان  

Zو��D اش  �j�ّ 
�� و 5@"  �م را روز /ن روزه "ی� ،"ی(@� �j�ّ  اس@� Gط�ا� Aن ،وا�/ 

�ّ ( �� را ���3� 
م ��7١L)؛ده" ا T{س  >ـ,ن و �د�ـ�< روزه ��ـ( را �<ـ�ید  روز "یـ�


�( ���,مK ء ،<�ید  روز /ن روزهh7 
ی اس 
��( را روز /ن ،!�,� ��  
�ّ)���3� 
��7 
  . �د��< روزه

(�)*� ١٩٩٢. 7�B ن")� Q�� "�!� �� 
�@� ه در aFd اذان  � Oر ر�hـن �Fـ
� �K5("ارد و ( ا$�لB  ,M 
�هـ8 �ـ� �,eـ,ع ( x اّط^ع ("ا$�G اس
ی�5 از �@�


 را (�  [ی(� ا ،�,ده�@� j�� �5B �GK)دا (�y)ه روز [�� در >@� OرF� نhی ر� "�� 
ل � و �,ده �@A �5 $,د �G,ّ�� /ن از� 
 d�aـJ اش روزه ،اسـ
 ��	Gـ� روزه �@�ـ

                                                           
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ١

  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 



 ٥٥٩/  روزه  

�B "$� .@yه��] K5B �5 �B �GK)دا A@� 
د � و اس�G!در @��یا �� ا h!ا� x)"� 
�)�B )�
K، 8KQ 
 /ن از ��ـ" یـ روز [��ـ در سـ}��، T	Gـ� روزه و داده ا(Lـم �@�ـ

��ّ,G� �5 $,د  ً7D ّا �)�B در h!ا�م �� �"ن �ـ� ( �<ـ�ی8 د �ـ �� د�ی �,ده 8KQ ه@<
 ّ�! 
ط8 �,ده ،)��e,� �� 8,ع� x�KQ،  ـ8 �ـ�ای��8 اKQ "ـ��D� ��@ـ8 ی�e xـ�ر 7

��ّ, B  �G$یدا
 و �$" Jd�a �B او روزه ، /ب TL) 8KQ �,ده اسh7 )ـ�� ،(ـ"ارد 
�ط8 (�زش M,ا("ه (�ز �ل /ن � ا�� Bو� 
  . اس

(�)*� ١٩٩٣. K5B �5 �B "اه,M h7� ه روزه اذان  ـ ه��ـه ،�د�ـ�< را ر�hـن �
aFd  ًا"�! A@� "ـ)$ـ" !�ـ" �رو از ا�ـ� و �د�ـ�< روزه را روز /ن  ,ا(ـ" B(�ـ ،��F)، 

�B ")روزه ،روز /ن در  ,ا h7 ه� OرF� نhه�>@" ؛�د��< ر� Gط�ـا� AJGـK� 
 اسـ
 روزه را روز /ن �5h7 >)ل !@ـ,ان ��. �د� �ـه روزه �h7ـ M,اهـ" �Bـ 5ـ� �	ـ�د ��ـ

نhاذان از ��" ا�� ،�د��< را ر� aFd اب از,M و $,د "ار�� F��"@ j�GJ� ا(ـ" و $ـ"ه"� 
8F7 اذان از j�GJ� ه"$ 
 g7" �� را روز /ن  ,ا(" �B ،اسh7� هن �h؛�د��< روزه ر� 

ط�ا�G ه�>@" AJGK� O�  ر [یا5 
  . اس
 �KـAJG یـهـ� روزه وا�ـA  - /ن �h7ـ و ر�hـن �ه روزه ��Q در .١٩٩٤ �*(�)

�ـ
 �ـل �� aFd اذان   !�"اً  ،�@A 	�د ا�� - <�ید @� 7 و (ـ"ارد ا$ـ�ل ،��(ـ" �Bـ
�B ")د��< روزه را روز /ن  ,ا� .  

 روز rیـ از ��ـ" و 5@ـ" 	�ا�ـ,ش را KQـ8 ر�hـن �ه در �@A ا�� .١٩٩٥ �*(�)
دشی ��ء را روز /ن روزه "ی� ،"یh7 دشی روز >@" از ��" ا�� و "ی(� �� هـ� روزه ،"یـ

ء �,ده �@A ددار  [��ی �5 را �روز >@"h7 ً̂  ،"ی(�  �,ده �@A روز س� دا(" B(� ا�� ��
ء را روز س� روزه "ی� ،روز >�ر یh7 "@5 ن در ا�� ودشی روز ه� �� /ن روزه "ی� ،"ی

ط�ا�G و 5@"  �م را روز Aن وا�/ 
 و �$ـ" دا$ـ�G �3��ـ���7
  g7" ،/ن در �5 اس
ء ،/ن �� !^وهh7 را روزه )�� ء از �@u,ر و ده" ما(L "ی�h7 یا در] ���K� ـ��  ی��B@ـ

�� در �5 اس�K� )١٩٩١ ("$�5ذ . 

ص [ ��jیا اس
 ذ�5 نی$gGMه روزه �� ا� OرF� نh8 و دارد ر�� �یسـ $ـ
مK7روزه ا �)B د,$ .  
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(�)*� ١٩٩٦. K5B �5 در A$ هن �hا ر����ـ8 از 5ـ"ام ��ه KQ ـ و �j�ّ 
 و7ـ
("ن��A@� "@5، j�� 7 را M,د ا�� ،اردد  ,ّ�� هj ("ا$G[ و7
 �� و ("ارد� "�!� �� 


��� دارد را �@�K� ذ�5 $") ١٩٩١( �5 در .  
j�ّ �او  @�ـ �ـ� ا(ـ"ازه  ـ 
8KQ (ـ"ارد و و7ـ �و7
 ��ا ا�� 	�د �"ا(" .١٩٩٧ �*(�)

7 اس
 و M,د را �@A 5@" و� 
("ه  �در و7�� ّ� j . a اس
�اش Jd روزه ،"ی(�

$" 8ّJ��B ا$�ل [ 5ر ی��ام �,دن ا ن ذ�5 اس
ی$� .  
(�)*� ١٩٩٨. K5B �5 در A$ هن �hر� A@� 
 ،دارد KQـ8 ��ـ�ا و7ـ
 و اسـ

�y) (�@" 8KQ !�"اً  >@  
 [یـا در و �د�ـ�< روزه و 5@ـ" �j�ّ ـ "یـ� ،$ـ,د  @ـP و7ـ
ه�ر ه�>@" ؛اس
 Jd�a اش روزه d,رت@� �B "$� .  


�( وا�A ،١$,د �GJ�j روز در دار روزه ا�� .١٩٩٩ �*(�)K  ً,را	8 KQ "@5 .  
(�)*� ٢٠٠٠. K5B �5  Tّ� ��

�ـ� �ـ"ن �ـ� را Mـ,د �ـ"ن از ی�Bـ �B@ـی �5ده  

 �ـTّ  را 
�ّ � هj روزه �ل در ا�� و �د��< روزه ،
�ّ � �8KQ  Tّ �"ون  ,ا(" �B ،رس("ه
ط8 او روزه ،"ی(�� �)B د,$ .  

(�)*� ٢٠٠١. K5B 
ن �@A اسhه ر�� A$ یـ ��هـدر  ،�5 درr ـ,رت دو ازd  
�� ا�Gیز @� ��F) Aط وا� : ,ا�"" 8KQ (��ده �?ی

'�@ـن ("ارد5ـ� � اط�یـ[ ��ـی .ب $,د B"ار (��دا(" �5 ا�� �?,ا�"   �B � aFd .ا
� aFd 8 از اذانF7 "ار ��ا�� �?,ا�"B د,$.  


�"ن و د	�ت ��" (�[ �� �F اّول M,ا��� j�� ]B 	�7یدر اK .  
!�ـ"ًا  ،�ـر اّول �A@� �5 اس
 در $ـA �ـه ر�hـن �ـ�ا �ا�� 	�د .٢٠٠٢ �*(�)

d اذان  : دارد G?�B�D �ه ��j روزه او d,رت ،"ار (*,د�aF ��?,ا�" و  

 اط�ی[ ��ی. ١�� aFd 8 از اذانF7 "ن دارد ا�� �?,ا�[ �5 یj �� ا�$,د و �  B �g"ار ��@
  . a اس
� Jd�d ],رت روزه ویدر ا ،�?,ا�" ،"ار $"ن 8KQ 5@"���" از �

ل ���,ل � Bو� ،"ار $"ن ("ارد�@ن �� ��اط�. ٢�Gا�B 5 "ار $,د��� ده" : 
                                                           

از موارد  یعضو ب ١٩٦٨ح باشد مانند موارد مسأله ياش صح جنب شود و روزه یقيا به ھر طري. ١
 .١٩٦٦و  ١٩٧٤



 ٥٦١/  روزه  

'�  .8KQ �� j �5دن �?,ا�"��  �g .ا

 �� ا .بFK)�5 ��" از � [ی�8 �$" ،8KQ " "@5ی"ار $"ن �	Q و �G$ا") ��ّ,  .  

ط وا�ـA �ـ" روزه /ن روز را  �م 5@" و �@�� ا�Gی� ،)ا�' و ب( [ دو d,رتیدر ا
h7 م ده" وL)ا ���3� 
��7 "g7 �� /ن را�ن را ( /�@�� �� �B5ـ�  ی��) ١٩٩١( در �Kـ�

 /ورد و ،ذ�5 $"L� Gا� �� ره هj �"ه"��@Dّ5 AJGK� ط .  
ً̂ ) "ه�/ن $M �5 A,ا� 	�دا�( وا�A �,دن روزه 	�دا .ج را 	�ا�ـ,ش 5ـ�ده �$ـ" و �ـ�

a اس
 �[ d,رت روزه اش Jdیدر ا ،[ �G,ّ�� $,د�[ ا�3ّ�,!���" از اذان aFd در �
 (" �د�" /ن روز را روزه �<یو �h7 اردو .  

٣ .�B � aFd اذان   .$,د B"ار (��دا(" ا�� �?,ا�"  
ل �ی[ دارد ��ی. ٤�Gا� B � aFd 8 از اذانF7 �5 "ار $,د�ده"، �M,اهـ" ��ـ" از  B �)Bو

�� "@5 8KQ 8 �5دن  �د ی"ار $"نKQ در   : " داردی
وا�ـA /ن را  ط�ـ" روزه /ن روز را  �م 5@" و �@�� ا�Gی� ،)٤و٣( [ دو d,رتیدر ا

��  
�ّ)h7 م ده" وL)ا ���3� 
��7 - و  - ذ5ـ� $ـ") ١٩٩١( در �Kـ���5ـ�  ی��B ��@ـ
� Aره �� او وا�Dّ5B د,$ .  

ن �ه $A در �@A ا�� .٢٠٠٣ �*(�)hیـ [��ـی و $,د "ار�� و �?,ا�" ر� @ـن�اط� 
�G$دا "$ل ی ��Gره ا�� �5 ده" ���,ل ا� ,د$ �B "ار�� aFd اذان از 8F7 ،�?,ا�" دو�

  ـ و �?,ا�ـ" دو�ـره >@(yـ� ،8KQ "@5 $"ن "ار�� از ��" �5 �$" دا$�G ه�g �j j و
�� و �د��< روزه را روز /ن "ی� ،(*,د "ار�� اذان@� Gط�ـا� Aّ�ـ( �ـ� را /ن ،وا�ـ
 
 ��7ـ

م �3���L)ده" ا .T{س  �� را روز /ن روزه "ی�@��B�5 ی �� ،ذ5ـ� $ـ") ١٩٩١( در �Kـ�
ءh7 "@5 ا [�و ه��� j��� K5B � اب دّوم,M ا��5 از�$ 5ـ� ذ5ـ�  3Bی"ار $"ه و �

ر�( ،�� �F سّ,م �?,ا�" ���ا ،$"� �� 
�ـ� طـ,ر ) M,اب سّ,م( [ d,رتیا��GّF در ا. اس
 ّ�5B رت اّول,d اب دّوم( و در,M (� ل�Gار $"ن ��ا�� ا�"B اط� @ـن �ـ� /ن �داده اّ�ـ


ر �ا�G ،("ا$�G اسDّ5 �5 
  . ه هj �"ه"ط �AJGK اس
 �Kـب اول Mـ,اب ،اسـ
 ��	Gـ� dـ,رت ا�ـG^م /ن در 5ـ� MB,ا� .٢٠٠٤ �*(�)

�B ا$,د؛�� dـaF اذان  ـ و �?,ا�ـ" دو�ره ،ا�G^م M,اب از $"ن "ار�� از TU ا�� [ی�@
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�� در �5 >@ن ،(*,د "ار���K� 8F7 "$ �5ی" ،ذ� �� @��B�5 ی ���K� ن) ١٩٩١( در�� "$، 
ء را روز /ن روزهh7 "@5 .  

ه $A در �@A 	�د �ا� .٢٠٠٥ �*(�)� OرF� نh8 �� ،ر��� eـ�ر ی و7
 B @< د
]G$و /ب دا "@)$" �j�ّ  اش ��DوZ ،/ن ��، Aوا� 
 ا(Lـم از ��ـ" Bو� ؛"ی(� �j�ّ  اس

 �j�ّ زمm )�
K   . �?,ا�"  ,ا(" �B و ��(" "ار�� aFd اذان  

  k=m اذان '� ���س و �wح %� زن ���*ن�%�@. ٧

ه $A در B �5ز( .٢٠٠٦ �*(�)� OرF� نhاز ر� ��s یس D) OU ه"$ 
 اس
ه aFd اذان 8F7 از� OرF� نhر� ی 8KQ "@5 "ی� �y)@< Zو��D اش  �j�ّ 
 �j�ّ  اس

("ن��7 ا��م e, �a و 5@"� �� ��s یس D) م درK7ا '�G?� 8 در روزهpK�  "ـ��
  . $,د Bذ�5 �

ن �ه $A در زن ا�� .٢٠٠٧ �*(�)h8 ر�F7 اذان از aFd از ��s ی UOـ (Dـس 
 "یـ� را روز /ن روزه ،"یـ(@� �j�ّ ـ اسـ
 �j�ّ ـ اش ��DوZ ا�� و (�@" 8KQ !�"اً  و $,د
�� و 5@"  �م@� Gط�ا� Aرا /ن وا� �� ) ّ�
 ���3� 
 در "یـ� سـ}T. دهـ" ا(Lـم ��7١
 �<�ید  روزh7� را /ن )��
�( ���,م >,ن و �د��< K ء ،<�ید  روز /ن روزهh7 
ی اس 


�,�! 
��( را روز /ن ،اس �� "g7 ���3� 
  . �د��< روزه ��7
(�)*� ٢٠٠٨. 7("ن��� Q�� "�!� �� ��s یس D)  �FـرO �ـه در dـaF اذان  ـ

نhل ر�ن �ه $A در زن �ه ه� [ی�@��ا ؛("ارد ا$�hر� U�x اذان از aFd در i7وا 
OU ه"$ "$�، � زا UـT و "یـ(@� KQـ8 ،(*ـ"ه UـO ه@,ز @��یا �� [��ی � M,دش Bو
ً̂  ،aFd اذان �� ��]  َ!,�3ّ�  . اس
 Jd�a اش روزه و �د��< روزه "ی� ،$,د �G,ّ�� [�ا

 روزه در .٢٠٠٩ �*(�)h7� هن �h8 !�"اً  زن ا�� ر�KQ ـ و �j�ّ ـ�  را O "5@ـ، 
��@� Gط�ا� Aوا� �)B ")روزه را روز /ن  ,ا h7 >و �د�� �y) �!�ـ" ��ـQ طـ,ر �ـ� >@
  . ("ارد ا$�ل �,ده

                                                           
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکنديّ خصوص روزه واجب را ن یعني. ١ 

  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 



 ٥٦٣/  روزه  

 و وا�ــA �هــ روزه اK7ــم از ،/ن �h7ــ و �hــنر �ــه روزه ��ــQ در .٢٠١٠ �*(�)
AJGK�، 8 !�"اً  زن ا��KQ و  �j�ّ را  � O "@5 و س ی aFd �� ��s اذان  D) 7 �Bـ

")  . �د��< روزه را روز /ن  ,ا(" �B و ("ارد ا$�ل ��
ن �ه در aFd اذان از 8F7 زن ا�� .٢٠١١ �*(�)hاز ر� ��s یس D) UO و $,د 

$ـ" ("ا$ـ�G و7
 8KQ ���ا�،  dـ,رت [یـا در و "یـ(� �j�ّ ـ dـaF اذان از F7ـ8 "یـ�
 دارد eـ�ر زن ��ـ�ا /ب Bو�ـ دارد وسـ�
 و7ـ
 ا�ـ� [�ه�y@ ؛اس
 Jd�a اش روزه

Zو��D او  �j�ّ 
  . اس
ن �ه $A در B �5ز( .٢٠١٢ �*(�)hاز ر� ��s یس D) UO ـ"اً  ا�ـ� ،$ـ"ه�! 

8KQ "@�)   
 d�aـJ روزش /ن روزه d,رت [یا در و "ی(� �j�ّ  "ی� ،$,د  @P و7

  . اس

 (Dـس یـ ��sـ از ر�hـن F�Oـر  �ه در aFd اذان rی(�د  زن ا�� .٢٠١٣ �*(�)
UO ا و $,د���8 از 5"ام ��ه KQ و  �j�ّ 
  . اس
 Jd�a اش روزه ،�$" ("ا$�G و7

ه در زن ا�� .٢٠١٤ �*(�)� OرF� نh8 ر�KQ ��s یس D) ا�ـ,ش را�	و 5@ـ"  
دشی روز >@" ی rی از ��" �����Kـ� [ی�@ـ��ا. اسـ
 d�aـ��� J	Gـ �5 یBه روزه ،"ی 

)١٩٩٥(، � 8KQ 8�$� sس (�یD) B د,$ .  
ن �ه در aFd اذان از 8F7 زن ا�� .٢٠١٥ �*(�)hاز ر� ��s یس D)  ،$ـ,د UOـ

�م در و �?,ا�" BوL)8 اKQ ه ,5B  و�5ده  �j�ّ ـ و7ـ
 B @< در و (�@" 8KQ اذان  
jه �� و 5@"  �م را روز /ن روزه "ی� ،"ی(@�@� Gا��
�ّ ( �� را /ن ،وا�A ط ���3� 
��7 

مL)ده" ا .T{را روز /ن روزه س �� @��Bی ���K� ء ،ذ�5 $") ٢٠٠٧( درh7 "ـ ؛5@ـ� Bو
�y)ه >@ ,5B "@�)، "@<س� ه� �F �� "و �?,ا� ��ـ( �5دن �j�ّ  در و (�@" 8KQ اذان   

ه ,5B "@�)، او روزه Jd�a 
dّ  ا��م [ی�@��ا. اسMB �5 ـ�ا��ـ,اب M دوم و اول 

 *���G وFK) �� د�	 A@� ن��ء و �sp 	�د �,رد در ،$" KD)، ر�� )�
K .  

ن �ه در aFd اذان از 8F7 زن ا�� .٢٠١٦ �*(�)hاز ر� ��s یس D) UO د,$ 

 �� اش ��DوZ و�! �5B 
$" �j�ّ  /ن �(@" و /ب دا$�e ]Gر ی و7�، Aوا� 
 اس
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 �j�ّ "@5 �م از ��" BوL)ـ ا �j�ّ زمm )ـ�K
   ,ا(ـ" �Bـ و ��(ـ" "ار�ـ� dـaF اذان  ـ
  . �?,ا�"

ل در B �5ز( ا�� .٢٠١٧ �*(�)� �eJGه��5 اس� 
 را Mـ,د �ه  8KQ ه�>@" - اس
e,  ��JB �5 8 درg	 م�e ا��JGاس �GD� "$ �� . اس
 Jd�a او روزه  - ورد�( �

ن@yدر �5 ه� �eJGّس�3 اس,G� - "@<8 ه�KQ "@�) - ، اش روزه Jـd�a 
 ا�GّFـ� ؛اسـ
Gط�ا� AJGK� 
�e �5 اسJGK� �3ّس,G� یم را M,د روزا(� �ه 8KQ �ه��5 L)١.ده" ا  

٨ .;�  ;�'[( �ی >�دن إ�7

(�)*� ٢٠١٨. �� �5دن إ�� $Bرو از ه�>@" روان ء�ر <��L ���ا و �($ـ" ���، 
ط8 را روزه� �B "@5؛ ��� Bو �5دن ا�� $Bء "�ط8 را روزه ،ف�$ ��8 �� �)B  "؛ 5@ـ

در ا�G"ا� ورود، �� !ّ�
 ��ارت �"ن،  F"ی8 �� �ـیi روان $ـ"ه و �ـ� داMـ8 �<� /(�� 
 �,اّد دارویB /ن ��ب �"ن $,د، ا$�ل ("ارد (D,ذ 5@" واّ� ا�� در ه�ن� .  

  >�دن �@. ٩

 ��ـ�ا یـ ��ض د��8 �� ه�>@" 5@") اس�DGاغ( 7B !�"اً  دار روزه ه��ه .٢٠١٩ �*(�)
تL) از �,�K��
ر /ن �(@" و <5ر [یا �� ( "$ط8 اش روزه ،�� �B ـ $ـ,د� ا�ـ� Bو

ی س�,اً  �B  GMر�ا 7B "@5، ل  . ("ارد ا$�
 ،روز در ،/ن M,ردن !ّ�
 �� دا(" �B �5 �?,رد ���> $A در 	�د ا�� .٢٠٢٠ �*(�)

�B  GMر�ا 7B �B "@5، اش روزه Jd�a 
  . اس
Mـ,د �ـ� Mـ,د  >@( "@5، �y�M,ددار �5دن 7B از �G,ا(" دار روزه ا�� .٢٠٢١ �*(�)

م $"هL)ا ا
 - (�ـ,ده �5دن 7B �� وادار را M,دش ،	�د @"ی(<,  !�	ً  �5 �ا  �,(� �� - س

�( mزمK ,� /ن از�����اش روزه و 5@"  Jd�a �B "$� .  

 : ��ود دار روزه ���,  در ،<�ید  �یر  ��ا$ ی �Qا �ه  �Mده ا�� .٢٠٢٢ �*(�)

'�ی�[ ر	�G ���"ار �� >@(�y. اU "$ mزم ،د(*ـ,  �GDـ� Mـ,ردن ،/ن دادن 	ـ�و �� �5 �
                                                           

ص+حت نم+از Iزم  یب+را ،ھ+ا باش+د و انج+ام غس+ل یمرب+وط ب+ه حک+م روزه م+ یاط مس+تحبّ ي+ن احتيا. ١
  . باشد یم



 ٥٦٥/  روزه  

)�
K ؛/ورد �ون�� را /ن ���� F)را /ن "ی  dـ,رت [یـا در و /ورد �ون�ـ� 5ـ�دن 7Bـ �
  . اس
 Jd�a اش روزه

 ،/ورد �ون�ـ� یـ �F��ـ" را /ن یـ �$" �FL,ر و �$" (�	�G 	�و ��"ار [یا �� ا��. بF)را /ن "یـ 
"��F� ؛���� Aوا� 
7[ 5ر �FL,ر یا ���ا ه�>@" /ورد �ون�� را /ن اس ��B ؛5ـ�دن $ـ,د 
ی ،�eر او ���ا �5دن dB �5 7B,ر  در �<� G?سB  دیـز  5ـ� -  �

ً
m,ـ8 ���ـ�  Jّ�ـ7 8

)�
K  - �G$دا "$ط8 اش روزه ،)�5دن 7B و "ن����( d,رت دو ه� در و �� �B د,$ .  
ن ا�� .٢٠٢٣ �*(�)K)س�,اً  ا <��دشیـ ��ـ"ه �ـ� "ن�رسـ از U�xـ و ��Fد 	�و را � 

�� را /ن ا�ـ� 5ـ� �$ـ" ر	Gـ� [ی�Uـ �7"ر �� و ��$�G ��2 از >@(�y ،اس
 روزه �5 "ی
8Mردن /ن �� 5@" ��"ه دا,M  ,>)زم ،@"یm )�
 d�aـJ او روزه و /ورد �ون�ـ� را /ن Kـ

  . اس

 ��ـ, از ���ـ> ،زدن /روغ !ّ�ـ
 �ـ� 5ـ� �$" دا$�G [��ی دار  روزه ا�� .٢٠٢٤ �*(�)
 ،d "@5"ق �5دن 7B ،/ن �� �5 �$" �ط,ر >@(�y ،"ی/ �B �ون��F)روغ !�"اً  "ی/ ")� ؛�

�  . ("ارد ا$�ل ،�$" ("ا$�G [��ی ا�� Bو
ی ��2 در ���> و ��(" /روغ 	�د ا�� .٢٠٢٥ �*(�) x) �ون�ـ� را /ن "یـ� ،"یـ�� ده

�� ،��Fد 	�و را /ن اً !�" >@(�y و اس
 Jd�a اش روزه ،رود 	�و ر�ا�B  GM ا�� و �دی�� @� 
Gط�ا� Aط8 اش روزه وا�� �B ا ؛$,د��(�y �� ط,ر ��ل در روزه �ه ر�hـن [ >@ی�@
@<���7
 �3���� " روزه /ن روز را �ی[ 5@" � "g7١ U ی��h7 ن ��ده و�  L� jن را ه/

�� [�ه�y@؛ /ورد@� Gا��Aط وا�ره ،Dّ5 � jه"یه"� " .  

  O6=7ت روزه اح��م

ن ا�� .٢٠٢٦ �*(�)K)اً  ا"�! ر و�اGM و �  �5ـر ،دا(ـ" Bرا �ـ j�� ��B $�!@یا �
ط8 را روزه �5� �B "@5 مL)ط8 او روزه ،ده" ا�٢ �B ١.$,د   

                                                           
ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+واجب را نخصوص روزه  یعني. ١

  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 
 ب+ر بس+تن دروغ، حل+ق ب+ه ظيغل+ غب+ار و گ+رد رس+اندن مث+ل از م+وارد یبعض+ در، باطل ش+دن نيا. ٢
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ن ا�� .٢٠٢٧ �*(�)K)ی ا�B �3ات ازD� ط,ر �� را روزه Q�� "�!� Aـ,د �� �ـ$، 
 و DQ�ـ
 ،B	�ا�,$ ،س�, [�� ،!�" ��Q �,ارد در و اس
 Jd�a اش روزه و ("ارد ا$�ل

ر�اGM !"م 7�	B )�
K ؛�ء ��j [یا از ��,ارد Bو@�Gاس �B د,$ : 

'�� در و �<�دا(ـ" دهـن در /ب ،$ـ"ن r@M و B *@< ر	i ���ا 	�د ا��. ا 5ـ� �Bـ
�B ")روزه دا 
 ،$,د ��B"ًا ذ�5 � �5 ط,ر ه�ن ،رود 	�و ر�ا�B GM /ب ،اسh7� ن/ 

  . $,د �B وا�A او �� روز
ه در 	�د ا��. ب� OرF� نر�h، 8KQ 
� از ��ـ" و �د��< روزه و 5@" 	�ا�,ش را �@

دشی ،روز >@" ی rی $"ن �س}� ����در  �5 ط,ر ه�ن ،"ی�K� )ذ5ـ� $ـ") ١٩٩٥، 
 "ی�h7� را /ن �� "g7 ���3� 
م ��7L)ده" ا .  

  ,e. ج� A@� ا���JB 7� x?� �5 درB "$ �5ذ 
� dـaF  و �?,ا�" ،�("ن �� �@ 
"@�) 8KQ،  ،$ـ"ذ5ـ� ) ١٩٩١( در �Kـ��� �GB �5ّ ن روز را  �م �5ده و � (" روزه /ی�

  . �د�هj روزه �< �<�یروز د 
ن ا�� .٢٠٢٨ �*(�)K)�5 ("ا(" ا h��B از �y)/ �� �3ات !@,انD� �5را روزه ،$ـ" ذ 

ط8� �B "@5 و �� 
�ّ! ]GK)ا") j��، م دهـ" را /نL)ـ� ،اy)یـ Mـ,ردن ،/ن �3Dـ� >@ 
�ع ی "ن�/$�� "$ط8 اش روزه در ه� d,رت ،�� �B ا�� و $,د  �ـ,ده ��3Dات �یس


 : دارد ,رتd >@" اس

'�ه ���د�یا�� در . ا ,5 ���K�B "ـ$� [ dـ,رت �هـgّ�� 8ـیـ5ـ� در ا( 5ـ�ده �
  . $,د Bاش �ط8 � روزه) $,د KJ�B,ب �

ه ���د�یا�� در . ب ,5 ���K�B 83F� مL)م ا " هj ("ا$�G اسـ
ی �د  ،(��ده و ه@<
ه8 7d ] � �d,رتی�5 در ا(�B "$٢.�$" Jd�a �B اش روزه )�   

                                                                                                                                
 واج+ب اطي+حتا  یم+وارد نيچن+ در و باش+د  یم واج+ب اطياحت بنابر �اکرم امبريپ و متعال خداوند

 . باشد مطلقه قربت قصد به فرد امساک ،رمضان مبارک ماه روز هيّ بق در که است آن
که عم+داً ت+ا اذان ص+بح برجناب+ت ي+ا ح+يض ي+ا  زه کسی ح حکم در مورد باطل شدن رويالبتّه توض. ١

 . قبYً ذکر شدمانده،  نفاس باقی
 را آن ب+ودن مفط+ر احتم+ال و دارد  یعمل+ ب+ودنِ  روزه مفط+ر در ش+ک ک+ه  یفرد است ذکر انيشا. ٢

 دي+با  یعني است اطياحت اش فهيوظ ،ستين آن به مربوط  یشرع حکم  یريادگي به قادر  یول دھد  یم



 ٥٦٧/  روزه  

م ��3D در ،	�د >@(�y. جL)م ا
 ،ار �ب /ن ���ا ،ه@<Lّ� !�$B �G$ـ" دا$5ـ� ( �
ه8 7KJ� �d,ب �یدر ا� jرت ه,d ]B ط8 اش روزه )$,د� �)B د,$ .  

5ره از �Bی س�,اً  دار روزه ا�� .٢٠٢٩ �*(�)Bطـ8 را روزه �5 ی ا(Lـم ،5@ـ" �Bـ �
د �� و ده"�G!ط8 اش روزه @��یا ا ��ـj ،/ورد � �� را /(� از �Bی دو�ره !�"اً  ،$"ه �

���K� 8F7 رهر او در��� �B د,$ .  
 ،$ـ,د B(�ـ �طـ8 او روزه ،�("ی��  دار روزه ���,  در زور �� ���> ا�� .٢٠٣٠ �*(�)

�ی M,ردنی�B از س� �,رد  �� را M,د روزه FL� "@@5 �5,رش ا�� Bو �ع ی "ن�/$�� 
5@" �ط8،  ً̂ � eـ�ر �(?,ر �Qا ا��: @"ی�<,  او �� ��یـ �Bـ ) و �jز(ـ �Bـ  ـ, �ـ� �Bـ

 سـ� /ن ��ـQ در و $ـ,د �Bـ �طـ8 او روزه ،�?,رد ���> �eر از �����,� ���ا M,دش
��( �,رد، ��@� Gط�ا� Aط8 اش روزه ،وا�� �B د,$ .  

 دار روزه .٢٠٣١ �*(�)F)ی" �B�5 ��ود ی �B ")دا <��یـ �(ـ"یر  �Bـ xی��ـ,  در � 
>ـر �رو از و �ـ�ود �ـ�ا و 5@ـ" �طـ8 را Mـ,د روزه M,دش FL� �B "@@5 �5,رش)� 

ط8 را روزه �5 �5ر M,دش� �B "@5 مL)طـ8 او روزه ،دهـ" ا [�ه�y@ـ و $ـ,د �Bـ �

�� اس@� Gط�ا�(m، �yزم @< <���("ی��  xی��,  در را � .  

  ا�0 7��وه دار روزه �%�ا >; ��7ارد

 : اس
 ���� /ن از و �$" �¤ ���وه دار روزه ���ا �,رد >@" .٢٠٣٢ �*(�)

ط8 را روزه[ 5ر ی�5 ا /ب در س� �م  ��دن 	�و .١� �)B "@5؛ � "ی$ـ" �5اه
 Bو
ط�ا�G و دارد AJGK� در O�   ن/ 
 در ،"ن�5*ـ  سـ��� و >*G? ��  j[یر  دوا .٢. اس

م .٣. ��س" ��2 �� /ن ��,  ی ��ه dB �5,ر L)ر ه� دادن ا5� "@) و �ـ�	M ]Gـ,ن �
م�� ]G	ـ� 5ـ� ر!  �ـ� 5ـ�  ("ا(ـ" ا�ـ� ،?ـG[یر  B@ـ�� در دارو .٤. $ـ,د �Bـ eـ�' �
2�� �B "2 �� �"ا(" ا��  و  رس�� �B "رس، �ی� )�
K .�5دن �, .٥ ��   Bو�ـ ،��3ّـ�ن هـ

                                                                                                                                
 محس+وب مقّص+ر، دھ+د انج+ام را آن عمل عمداً ، اطياحت امکان با چنانچه و آن عمل را انجام ندھد

  . ديآ  ینم حساب به قاصر جاھل نيبنابرا ؛شود  یم
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دهDGل در !�3 از اس٦ . �$ـ" B(�ـ ���وه و ("ارد ا$�ل ،روزه �. ]GـK*) ب در زن/ .
ل .٧��Gف�$ اسس �5دن  � .٨ .F�B �5 ن در"� 
5ر ه� و د("ان "ن�5* .٩. اس� 

�5 ��  AFن از /نس /ب ،��
  �B .١١.  � >,ب � �5دن K�O,ا .١٠. "ی�� M,ن ده
ی ن @��یا .١٢. �5دن دهن در �<�ید  iی�K)ـ" �"ون اg7 ـ /�ـ"ن �ون�ـ�@�B، ر �5ـ

"@5 �5  ,�$ �J  xدی,$ r .  

  @�T روزه اح��م

TX%� �7ارد از� ;< �T@� روزه، VLوا ���B  


�( mزم �یز  �,ارد در .٢٠٣٣ �*(�)K �'�ّ� h7� م را روزهL)ده" ا : 


�( وا�A ،$,د !87 ,ا(�ید  ا��. ١K روزه ء �,ده ,ا(�ید  �5 را BوG7 �هh7   . "ی(�
٢ .��� 	�د B �5ه@<
�( وا�A ،"ی��د  �K h7� روزه میّ ا در �5 را یBه 8F7 ـ,غ از�� 

�G	�>) 
  . /ورد � �� اس
ن 5	� ا��. ٣��K� د,$، Aوا� )�
K روزه ء �,ده 5	� �5 را BوG7 �هh7   . "ی(�
ی �,ش�� 	�د ا��. ٤ g?$B �5 در �5ُ 

 از و ��دد ر�ه,$ اس�� ��$,�B ی �5ُ 

 روزه(ّ�ـ
  و �ـ�ده �B س� �� �5ُ در ی �,ده �,ش�� �5 را یBروزه �ه روزه "ی/ �ون��
�G$زم ،("اm )�
K h7   . "ی(�

�' د	�  �5 را یBه روزه. ٥?�، 3�2� � Aـ,  �ـ�هMیx میـ ،اسـ
 داده ا(Lـ 2� �3ـ
Aه�� *  ّ�i -  ر,d درB 8 $"هd��7
 از او � "g7 �5 - ��  ��ـ" ،اس
 /ورده �


�( mزم ،"ی��د  Bا�� دوازده ���$ /(�� ازK h7   . "ی(�
ی ��ر�� د��8 �� 	�د ا��. ٦ ��s یس D)، ه روزهن �h8 و �د�(< را ر�F7 از 
$�� 

)ء (<�	�G �5 را یBه روزه /ن �G,ا(" B �5ز�h7 "@5، روزه /ن ،�د��� ء هh7 ")ار") .
ه در  �5�U"ر ��ل !@,ان ��� OرF� نhر� �� 
 روز در و (<�	Gـ� روزه ��ر�� !�
�د( از سل ه�ن 	�3 "�! �G	ر 

�( mزم ����KU �G �� ،اسK  را او �هـ روزه �h7ـ

  . �د��<



 ٥٦٩/  روزه  

TX%� �7ارد از� ;< @�T� روزه، VLا�0 وا  

 ��ّ�' اس
 وا�A �یز  �,ارد در .٢٠٣٤ �*(�)h7� را روزه ��  : /ورد �

ن �5 �ا روزه. ١K)ا �� 
�ّ! GK�B م ("ادهL)ا، ء "ی�h7  �� �5 را ���> ه�>@"، ،"ی(�
AFن س/ 
K� ا ،$"ه��� �L�$" M,رده در�ن و ��� .  

( ا��. ٢��K�B �	 5ـ� را BوG7ـ �هـ روزه ،��دد ن�K�� دو�ره و) ��دد �� ّ" ( $,د 5
ء "ی� �,ده �� ّ" h7 
�( �B�ّ  �� ّ"  و �	B ��]  "ّ �� �3	�j�� 7 [یا در و "ی(�K .  


 �� 	�د �5 را یBه روزه. ٣�ّ! �Dس�روزه �5  ]G	�� ن در/ �ی� )�
K، �G	�>) 
 ،اسـ
 اس
 وا�A ،!�ر $"ن ��ط�ف از ��"h7   . "ی(�

�'�? 	�د �5 را یBه روزه. ٤م L)ـ"�$ـ /(�� از ��" ،("اده ا$ ��، Aوا�ـ 
 h7ـ اسـ
  . "ی(�

س ی ��s واس�3 �� زن �5 را یBه روزه. ٥D) �G	�>)، "�� ر $"ن ��ط�ف از�!، Aوا� 

 اسh7   . "ی(�

ن �ـه /�M دا(" r �5 �)Bا�ّ*  ,می در 	�د ا��. ٦Fـ�$ 
 روزه ر�hـن �ـه لاّو  یـ اسـ
ه ���D" ��"اً  و �د�(<� F�Oرن hده ر�,�، Aوا� 
 اسh7� را /ن ��   . /ورد �

د �� 	�د ا��. ٧�G!�3 "�! روز @��یا ا	 
 روز ،روز /ن $,د �G,ّ�� ��"اً  و �د�(< روزه اس
�M/ ه� OرF� نhده ر�,�، Aوا� 
 اسh7� را روز /ن ��   . /ورد �

ن ا�� .٢٠٣٥ �*(�)K)ه روزه ان �hد�(< !�"اً  را ر�� : 

'�  . "ی(�  ,�� Bا�� در�ه �� �ّ"اً  xی  ,M�M,ار روزه از "ی�. ا
 اس
 وا�A. بh7� را /ن ��   . /ورد �
ره 	8g در 3B �5ی$�ا �. جDّ5 ذ�5 � روزهB ره ،$,دDّ5 "�! ه� Oر �ـ� ر�hـن �Fـ


 او !�"ه�S �B  و $,د Aوا� 
ی ،�د��< روزه �ه دو �M,ار روزه روز ه� ���ا اس 
�� 
g$ 	��� م  . 5@" /زاد �@"ه rی ی ،�"ه" ط�

(�y. د@< ن �ه  hهی/ ر�"@ h7� را روزه /ن �� ورد�( �، ��@� Gط�ا� Aـ�ا ،وا�ـ�� 
ره ��( ط�م ُ�ّ"  rی روز ه�Dّ5 "ه"� .  
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  �� روزه @�Tءیاح��م د

(�)*� ٢٠٣٦. K5B �5 "@< روزه روز h7� ه� OرF� نhاد و دارد ر�"�   را /(�
�)B ")ی داً̂  ،�5ده 	�ا�,ش  �� �)B ")ی س� �5 دای >�ر  �@U ـ� ،�ـ,ده روزy) ��ـ"ار >@

�G�5 د��< روزه را�، 	5B 

�( وا�A و اسK "اد� �5ـ� را  O,ـ�*� 
 �ـ �ـ� اسـ
ط�ا�B Gو� ،/ورد AJGK� 
 ا(Lـم را /(�ـ  �ـم 5@ـ" [��ی �5 �د��< روزه �7"ر �� اس
ل ذ�5 $"ه در [ی�@��ا اس
 داده��، �G�� 
طً �ا�G اس �@U روزه روز h7 >د��� .  

 و7ـ
 >ـ� 5ـ� r "@5$ ��" و �د�(< روزه روز >@" �!�ر ���ا ا�� .٢٠٣٧ �*(�)

�( وا�A ،$"ه ط�ف �� او !�رK ار"�� ���G*� ل �5 را�Gـ ا��B "ـ� روزه دهـG	�>) 

ءh7 ً̂  ،"ی(� �� K5B �5 8F7 ه ازن �hت ر��	K� و �5ده �)B ")دا �g! jL@U ه �ـ
نhاز ر� �Dس �G*��� ی �g! j*$ ی وً̂  @��یا  ن �ه اوا�M در ��hت ر��	K� 5ـ�ده 

ن �ه از ��" وhر� �G*��� و �)B ")�5 دا Aـ$ ��
 �Kـ	�ت ر�hـن �ـه Uـ@jL و Kـ
ی �5ده A$ ��
K و j*$، رت دو ه� در,d �B ")ار  ,ا"�� �G�5 ی@�B �@U در ( را روز

ء) �ه �,دن 5�8در d,رت ��ل دّوم،h7 "@5ا� ه�>@" ؛Gط� AJGـK� ن/ 
 5ـ� اسـ
ء را روز $�B x@ی *���G ��"ارh7   . "ی(�

$ـ" دا$ـh7 �Gـء روزه ر�hـن �ـه >@" از ا�� .٢٠٣٨ �*(�)�،  در �Aـ �  
یـر!
h7� 
�( mزم /(�K .ا�� [ی�@h7� ل �د��< لاّو  �5 را 5"ام ه� ا�ـ� Bو� ؛("ارد ا$�


 و7h7� هن �hر� �M/ j5 "$�،  ً̂ �� �@U ه از روز دا$ـh7 �Gـء /Mـ� نر�hـ �ـ
"$ن �ه �� هj روز U@� و �hه "ی�" ر�")� "$�، Gط�ا� AJGK� ن/ 
 لاّو  5ـ� اسـ
h7� هن �hر� �M/ د��< را� .  

 ا�� .٢٠٣٩ �*(�)h7�  ه >@" وزهرن �hاو �� ر� Aـ" وا�ـ$ [�ّ ��ـ ،
ّ�ـ( در و �
 �د�� �B �5 را �ا روزه (�@"h7� ه 5"امن �hر� 
 ،اسh7�  �M/ل [ی �Kـب سـ

�)B ا ،$,د ��ره  �Mی�@D5 ]��) &7$" �B س� .  
ء، در روزه .٢٠٤٠ �*(�)h7 �
�( mزم �,اmت 
یر! هKا ؛�� rی K5B ا�� [ی�@

�GDه 
*U س� jه روزه ه� OرF� نhر و >� �"ون !�ر - را ر��!  در ،(<�	Gـ� - >� �



 ٥٧١/  روزه  

 ه@<مh7� ن/، Aوا� )�
K 
Dرا روزه روز ه، 
*U س� jم هL)ده" ا .  
 h7ـ روزه و دارد Mـ,دش از ر�hـن �ـه روزه �h7ـ �5 �دار روزه .٢٠٤١ �*(�)

�G	�� 
طـ8 را M,د روزه ،��Z اذان از 8F7  ,ا(" �B ،اس�  h7ـء و7ـِ
  ا�ـ� Bو�ـ "یـ(�
P@  "$ء روزه هr �GDی ،	�د @��یا ��8 ،�h7 ه از هDـ
 	�ـ& و دارد F7ـ8 ر�hـن �

ن �ه �� هj روزhل ر�7 "ی�" س�B ه")� 
ط�ا�d، G,رت [یا در ،اس AJGـK� ن/ 

ط8 را xیM,  روزه �5 اس�  �h7ـ روزه �!�ـ" ا	3ر ،��Z اذان از ��" اّ� و ١"ی(@�

ن �هhر� �ی� )�
K ره وDّ5 دارد .  
 �	�د ا�� .٢٠٤٢ �*(�)h7� روزه � ّ�GB را �G	�� "$�، Gط�ا� AJGـK� ن/ 
 اسـ

٢.(�@" �ط8 را روزه ��Z اذان از ��" �5  
(�)*� ٢٠٤٣. K5B �5 h7� روزه ن ه�hـ,دش ر�M ـ� راG	��، اذان از ��ـ" ا�ـ� 

��Z  ًردن �� !�"ا,M ی �ء ی ��ع ی "ن�/$@�Gروزه اس  ,Mیx طـ8 را وا�ـA ،5@ـ"  �

 روز سـ� ، ,ا(ـ" B(�ـ ا�ـ� و �"هـ" ط�م ُ�ّ"  rی 5"ام ه� �� ی 5@" ��س را ��	� ده اس
 �3F^ ��< روزه� ��Z در ��" از h7 ر روزه
!ّ�ـ�ـ�  ،�5 ذ5ـ� $ـ" �Bد و >@(�y ا	3 

!�$ j�� و ���K� ]GK)ا")B "$$" Bدر d,ر  ،�� �d�5 �ه7 8،  Aره �� او وا�Dّ5
)��
 وKB "$� �gّ�� 8ه5ـ� ه@<ـم  �ط وا�ـA در �ـ,رد�ـ�@ـ�� ا�Gّ�B Gـ - ا�� �

83F� بره mزم � - " ("ا$�Gی �د  ،ار �Dّ5 
Mدا�UB "$� .  

  ا�T@ ;< �0 و >��ره روزه واVL ��7ارد

ن �ه روزه K5B ا�� .٢٠٤٤ �*(�)hرا ر� ی M,ردن � �ء ی ��ع ی "ن�/$@�Gاس 
ی 7�B ن")� �� 
�
!ّ�ـ�ـ�  و �$ـ" ر�ـاGM و � �!�" dB �5,ر  در ،5٣@" �ط8 �@ 

                                                           
 نذر سبب به - روز آن روزه خصوص انجام که است  یصورت در شد ذکر آنچه است ذکر انيشا .١

 زيجا، قبل از ظھر  یحتّ  ،روزه کردن باز و افطار گرنه و باشد نشده واجب، فرد بر - آن مانند و
  . ستين
د آن است که اتمام روزه ھمان روز به سبب شرط ضمن عق+د اج+اره و مانن+ ین در صورتيالبته ا. ٢

  .ستيز نيجا ن نشده باشد و گرنه افطار و بازکردن روزه مطلقاً يّ مع
 . است که قبYً ذکر شد  يیماندن بر جنابت به معنا  یباطل شدن در مورد باق. ٣
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ر<$" ا�5اه ی ا�3eار و �(F)، ء �� !^وهh7، رهDّ5 jاو �� ه Aـ وا��B ـ؛ $ـ,د� Bو
K5B �5 ر�ـو � اGM ��"! را روزه �3F^ت �یس A7 ��ـ8 $ـ"ه �� �ـ �ـ� �(ـ"ن �Bـ

��s س وD)، 7B �5دن، �� و �Mـ"ا ���FـU و ��Gـل M"او(ـ" �� �GK[ دروغ ،�5دن ا�
ن�
 ،�ا�Mدا�U رهDّ5 �� او Aوا� )�
Kه�>@ـ" ؛ Gط�ـا� AJGـK� ن/ 
 5ـ� اسـ
ء �� !^وهh7، رهDّ5 jه" ه"� .  

�� در �5 را �(� U@� �,ارد از �Bی K5B ا�� .٢٠٤٥ �*(�)�K� 8F7 "$ �5ذ، ��  ّ�! 

���K� ]GK)م ،("اL)ی ،ده" ا@�B �)B  �GK)ط8 را روزه ،[ �,اردیا �5 دا/ن را  و 5@ـ" �Bـ �

م ده"L)رت >@" ،ا,d دارد : 

'�ه ���در 	�ا� ا��. ا ,5 ���K�B ه8( �5ده� �gّ�� ـ,بKJ� م در و) $ـ,د ه@<ـ
مL)�3 اD�  ی �د" �G$لا� و دا�G �3D� را ن/ �,دن �B داده 
 �@ـ�� او �ـ� D5ـره ،اسـ

Gط�ا�  . $,د  �B وا�m، Aزم 
�� ���	�ا�در ا�� . ب�K�، ه ,5B "$$"( (��ده �� �d �Gّ یو ) �ه7 8B ه 5B, ـ

"$هgّ�� 8 ( �5ده ��"$" یـدر ه@<ـم ا(Lـم �3Dـ�  �د  ،اّ� در ه� دو d,رت ،)� �
"$� �G$ره �� او  ،("اDّ5�) Aوا�B د,$ .  

م ��3D ���ا >@(�y. جL)ب /ن ،ا
 $�! ،در ه@<م ار �Lّ�B "ـ$� �G5ـ� در ( دا$ـ
ب �یاK� �� �dه7 8� jرت ه,d ]B /ره �� او ،)"یDّ5 ) Aوا��
K .  

ط8 را روزه ،[ ��3Dاتی�5 ا دا$�37B �G "ه�!� K5B �5 [ی�@��ا� �)B "@5، "@<ه� 
 5B, ـه ،��3Dات روزه ���	�ا� در @��یا ��8 ،�$" ���gّ �ا "ه�!� [�>@ ��ّ"�ت در

ره ،�$" �5دهDّ5 �� او Aوا� )�
K و @yه��] 
 او �ـ� روزه دا(KـB �G(�ـ K5B �5 اس
Aوا� 
(@" ،اس� )د و هGK@" ��,غ سّ[  اوا8p در 5B �5,د5�G!ا �G$ـ� روزه �5 ا(" دا� 

ن)/ Aوا� �)B "$� .  
(�)*� ٢٠٤٦. K5B �5 �B  �GK)ارد دا,� �@U �)�� رد �5 �ا ��K� )ذ�5 $ـ") ٢٠٤٤، 

ط8 را روزه� �B "@5 �م � �5 دا(B �)B �GKوL)ا ره /(�Dّ5 �� او !�"ه Aوا� �B ـ,د$، 
رهDّ5 7& او ازره "ی� و $,د  B(� سDّ5 "ه"� .  

ه روزه �ل در K5B ا�� .٢٠٤٧ �*(�)� OرF� نhر ر�م ده"  را �5L)ا 5ـ� �ـ



 ٥٧٣/  روزه  

ء ��ـ8 - �$" �B ��ام ،M,د ��� M,د ،�3D� �5 روزه اس
  [ی�dف (�u از ا@�Gو  - اسـ
�یا را روزه 5ـ� دا$ـ�37B �Gـ "ه�ـ!� Bو� ،دا(�B �GK را /ن ��ام �,دن �5 �$" B[ در �

ط8� �)B "@5 ل و�G�3 ا�D� را /ن �,دن �)B داده 
ره ��( d,رت [یا در ،اسDّ5 �� او 
Aوا� �)B  د,$ .  

  ا�0 واVL ،روزه �@K �T(` >; ��7ارد
ً̂  �5 ��,ارد �� �� د�,ر  >@" در .٢٠٤٨ �*(�) F7 ـ��  �h7ـ 	�ـ& ،$ـ" ا$ـره /(�ـ

ن �� روزهK)ا Aوا� 
ره و اسDّ5 Aوا� )�
K : 

ن �ه $A در: لاّو  hر� A@� "$  ,�e و ��JB �5 در ���K� )٢٠٠٣ (�5ذ "$  اذان  
aFd اب از,M  ی مدّو�� در B �5�� gD �� لاّو  M,اب [�ه�y@ و (*,د "ار�� مسّ,  �K� 

  . ذ�5 $" )٢٠٠٢(
ن �ه در: مدّو h8 ر�KQ 
�ل � و 5@" 	�ا�,ش را �@� 
� روزه روز >@" ی rی �@

�� در /ن e, �a �5 �د��<�K� )١٩٩٥ ("$ �5ذ .  
ط8 را روزه �5 �5ر: مسّ, � �B "@5 "م ("هL)ا، �یـ 5@ـ" یـر  یـ (�@ـ" روزه 
ّ�ـ( Bو 

"g7 "@5 �5 روزه "$F) و @yا�� [�ه� "g7 @5" ر 5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه  �5�5
مL)ده" ا، �م ("ه" را /ن BوL)ا، �� e, �JB در ً̂ F7 �5  
  . روزه ذ�5 $"(ّ�

ن �ه در: >�رمhیا �"ون ر���@ �J �2 "@5 aFd ی $"هطـ8 را روزه 5ـ� �5ر ،(� � 
�B "@5 مL),م ��" ،ده" ا�د ��,$ aFd ده,� 
  . اس

jL@U :K5B  ,>ی�" aFd ن و (*"هK)ـ� �� اGD� ر او 5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5ـ
مL),م ��" ،ده" ا�د ��,$ aFd ده,� 
 ا!�Gـد �ـ 	�د ا�� ،��j اس
 [�ه�y@. اس

�� 
!ن�اط� /ن �(@" و ,یراد  ی س@ طـ8 را روزه 5ـ� �5ر و (*"ه aFd �5 "ی(�� 
�B "@5 مL),م ��" ،ده" ا�د ��,$ aFd ده,� 
  . اس

j*$ :K5B  ,>ی�" aFd "$ن و هK)ا �� �GD� ی [��ی اویـ ،(�@ـ" @ن�اط�  Mل�ـ 5@ـ" 
M,$B �B "@5 دش و,M jه �J �2 "@�) ر و ا(Lـم 5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه  �5�5
  . اس
 �,ده aFd $,د ���,م ��" ،ده"

jGDه: �� �GD� د�	<�ید  �او ��ف �5   ًه �ـ� ا(Kـن یـ ،اسـ
 �Lّـ
 xی��ا $�!FGا$ـ 
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"�G�� "$
�Lّ  او ��ف �5 � 
  . اس
 (F,ده ��vب $,د ���,م ��" ،5@" ا	3ر ،اس
jG*ی [��ی: ه (Fـ,ده �vـ�ب $ـ,د ���ـ,م ��" ،5@" ا	3ر و $"ه ��vب �5 5@" @ن�اط� 


 ��ـ" ،5@ـ" ا	3ـر $"ه ��vب @��یا ��ن �� /ن �(@" و �ا�� �ه,ا در ا�� Bو� ،اس
ء ،[ d,رتیدر ا ،(F,ده ��vب $,د ���,مh7، Gا� ��ط و ��@Aا� 
  . اس

j�) : ��
�ّ! >@* B �h�h� "@5، ی@�B ن در /ب ؛رود 	ـ�و ر�ـا�B  GMـ و �<�دا(ـ" ده
� B *ـ@< � از�ـ�B Qـ� ��Gـ یـ ،ده" 	�و را /ب و اس
 �5 روزه 5@" 	�ا�,ش ا�� Bو

هـ در �h�hـ� �5 ��,ارد ��8L)/ AJGـK� 
 و 5@ـ" �h�hـ� ،وeـ, �(@ـ" اسـ
�B  GMر�اء ،رود 	�و h7 ـ"ارد) .yدار روزه ا�ـ� [�@ـه� Qـ> ،/ب ��ـ�� در را �<ـ�ید  

ء ،رود 	�و ر�ا�B  GM و B "@5@�� دا8M /ب ی ،رود 	�و ر�ا�B GM و ��Fد دهنh7 �� او 
Aوا� )�
K .  

jده: ��)/ K5B  ��8��ر ی ا�5اه د< ،�ّ�ـ � و ا5ـ�اه �,رد >@(�y ،5@" ا	3ر ��ّ  � ی �(
ی M,ردن �ع ی "ن�/$�� "$��ـ( [ �3Dـ�اتیـ� ا�Q رد و؛ �، ��ط�ـا�G �@ـ Aوا�ـ 

j�� ه��] 
  . ط,ر اس
�� در .٢٠٤٩ �*(�)�K� 8F7 لاّو  �,رد در �� و �د��< روزه را روز /ن 	�د "ی�@� Gط�ا� 

Aرا /ن ،وا� �� ) ّ�
 
م 3�١��� ��7L)ده" ا، T{س  "ی�h7� را /ن jه �� "g7 � 	B 
��ّ

ّ
��ء از أ!jّ  اh7 و 
 /ورد !�,�L� . 

ط�ـا�G �@ـ�� و �د��< روزه را روز /ن 	�د "ی� اس
 روز [�� در ا�� هj مدّو  �,رد در 
Aرا /ن ،وا� �� ) ّ�
 
م �3��� ��7L)رت ه� در و ده" ا,d  �ـ� هـj را /ن �h7ـ "یـ�

"g7 � 	B ��ّ
ّ

��ء از أ!jّ  اh7 و 
م !�,�L)ده" ا.   
یر  روزه dB �5,ر  در سّ,م �,رد درBی �G	�� یـیـ (�ـ�ده روزه 
ّ�ـ( روز  �ـم در  

"g7 روزه �5ده "$F)، طـ8 اش  روزه� 
 ا(Lـم و دهـ" ا(Lـم را /ن �h7ـ "یـ� و اسـ
 و روزه O ـ�  �Bی ؛�5ده 
���g دو ،5@" ا	3ر >@(�y و �$" �B ��ام او �� ��3Dات

ره �3D�B �5ا  در و �5دن ا	3ر �<�ید Dّ5 ره ،داردDّ5 jاو �� ه Aـ وا�ـ�B  ؛$ـ,د  اّ�ـ
                                                           

ن ي+ز کن+د و قص+دش از اي+بلک+ه ازم+بطYت روزه پرھ ؛ت نکن+ديّ+خصوص روزه واجب را ن یعني. ١
  . هللا باشد یال قربةً  یکار به طور کلّ 



 ٥٧٥/  روزه  

ی �5ده یر  روز [�� در ا�� "g7 روزه �5ده "$F) ـ ��" و*Uن� 5ـ�ده g7ـ" یـ $ـ"ه �
ط8 را روزه �5 �5ر� �B  "@5 مL)ده" ا، �م را /ن BوL)و ("اده ا "�� *Uن�یـ $ـ"ه � 

 ،$ـ"ه �ن�U* روز[ �� در و (*"ه �� �A ه j���3D و (��ده روزه 
�ّ ( روز �ا�G"ا از
��@� Gط�ا� Aوا�، ط�ـا�G �@ـ�� هـj را /ن �h7ـ و �د�ـ�< روزه را روز /ن�ـًء ر  "ی� 

Aم ،وا�L)ب و ده" ا dـ,رت در و اسـ
 �ـ�ام او �ـ� ،dـ,رت هـ� در ��3Dات ار �
مL)�3 اD�� �5 رهDّ5 ره ،داردDّ5 jزم هm �B  د,$ .  
رم �,ارد در �<   j�) ط8 روزه� 
 "ی� و اس  �G)ا�روز  Kا�O "و 5@ـ  �h7ـ

م هj ار  /نL)رد در و ده" ا,� jده )��ط8 روزه � 
 و اسKا�O، ��@� Gط�ا� Aوا�، 
 "ی� و اس
 mزمh7� را /ن jم هL)ده" ا .  

ن ا�� .٢٠٥٠ �*(�)K)ا $r "@5 �5 aFd ی $"ه �)، 8F7 از �J �2ـ jـ هـ�B "ا(ـ,  
ط8 را روزه �5 �5ر� �B "@5 مL)؛ ده" ا� "ی� ،�,ده aFd �5 $,د ���,م ��"اً  ا�� Bو
h7� را /ن �� ره اّ� /ورد �D5 ارد") .  

ن �ه در ا�� .٢٠٥١ �*(�)hاز ��" ،ر� �J �2 ) هه"ه ���ا ا	2 �� �5دن(<*� �L	 
دقdا ،)���,م او ��5 (*,د �� aFd ر و $"ه ا(Lـم 5@ـ" �Bـ �طـ8 را روزه 5ـ� �5ـ

ء و اس
 Jd�a اش  روزه ،�,ده aFd $,د ���,م ��" ،ده"h7 زمm )�
K . 


 ���وس �� �J �2 �5 اس
 ذ�5 نی$! در �ـ,رد ایـ[ ��ـj /ن �(@ـ" و ,یراد  ی س
	5B )�
K و j�� ه �5دنه"ه ���ا ا	2 �� (<*� �L	 دقd ارد را") . 

�ره
ّ
 روزه �ه� >�

ره �� ���,ط ا��م ن�� �� 	8g [یا درDّ5   : $,د Bروزه �Uدا�GM � �ه

�ره ا@�Bم
ّ
  روزه �ه� >�

ره .٢٠٥٢ �*(�)Dّ5 ه زهرو  �� ���,ط �ه� OرF� نhرا ر� �B  ر ��  ,ان�< �Gدسـ 
K� �j د,�)، e,  �� "�� 8pK� �5 در�� �GMدا�U ن/ aB د,$ .  
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�ره
ّ
�ره ا�6Kر ع�*: د�0; اّول از ا@�Bم >�

ّ
  در �7ه 7=�رg ر�T7ن �>�

ره .٢٠٥٣ �*(�)Dّ5 ره در �!�" ا	3� OرF�، صgGMد �� ا�	�ـ"اً  5ـ� دارد �! 
 (�ـ,ده �طـ8 ،ذ5ـ� $ـ") ٢٠٤٤( �Kـ��� در 5ـ� �,ارد� از �Bی ار �ب � را M,د روزه

  . اس

ره در .٢٠٥٤ �*(�)Dّ5 رن �ه روزه �!�" ا	3hد ،ر��	 ی ،5@" /زاد �@"ه rی "ی� 
8p در �5 �دسG,ر ��K� "�� �GD� �B ه دو $,دی ،�د��< روزه � 
g$ �	�� 5@" ��س را 
ً ی ��  r  "ّ�ُ �5ی 5"ام ه� �� یF »م ٧٥٠��« 
(@ـ" و (ن ی �, ی @"م� �B@ی ط�م ،اس� 
$" ���[ xی��ا >@(�y و �"ه" @�یاF)،  ,ا("، یـr �ـ"  �� ه�  �"اد 	���� B� �5 "ی�


�( ���[ هj /ن ا�� و ط�م �}�دازدK، رDvGاس ط�ا�G و "ی(� Aن وا�/ 
در  5ـ� اس
ر( d,رت دو [یاDvG�7 و اس"d(، ه� 
رهD5ّ  ،"ی��د  �8d یB ,ا( xی��ا @"هی/ در و7 

5�8 را /ن ی �}�دازد را   . "ی(�
(�)*� ٢٠٥٥. K5B �5 �B "اه,M ه دوره �Dّ5 هن �hد��< را ر��،  و �ـه rی "ی�

 �ّ�ـ�� ا�ـ� و �د��< روزه UB در UB را) <�ید  �ه از /ن روز rی و  �م �ه rی( روز rی
م UB در B UB!�	 !�ر سAF �� را /نL)ل ،("هـ" ا B!�	ـ !ـ�ر ا�ـ� Bو�ـ ؛(ـ"ارد ا$ـ�

)�G$ا" "$�، Gط�ا� Aن وا�/ 
ه دو ه� �5 اس� 
*U س� jه "$� .  
(�)*� ٢٠٥٦. K5B �5 �B "اه,M ه دوره روزه �Dّ5 هن �hد��< را ر��، F)�7 "ی,�B 

 /ن روزه 5ـ� -  ��7ـن "�ـ! �(@ـ" �روز ،روز rی و �ه rی [�� در دا(" �B �5 5@" $�وع
ی -  اس
 ��ام "@)ن �ه �hن روزه �5 -  ر�/ Aوا� �B "$�  - i7ه وا"$ 
  . اس

(�)*� ٢٠٥٧. K5B �5  rیـ !ـ�ر �ـ"ون /ن [��ـ در ا�� ،�د��< روزه UB در UB "ی�
  . �د��< س� از دو�ره را ه روزه "ی� ،�د�(< روزه روز

ی ��ر�� ��8 �!�ر �د��< روزه UB در UB "ی� �5 یBروزه [�� در ا�� .٢٠٥٨ �*(�) 
��s یس D) ی �Dس�در �5  ]G	ر /ن ر,FL� 
 طـ�ف �ـ� از ��ـ" "یـ/ U�xـ او ���ا ،اس


�( وا�A ،!�ر $"نK روزه  $"ن ط�ف �� از ��" �^	d�� را ��ّ �� ���� ،�د��< س� از را ه
 �� !�ر� �B ورد/ � 	�د M,دِ  ا�� Bو� GMر�ا 5ـ� Bز(ـ �(@ـ" ،/ورد و�ـ,د� � را !�ر M,د 



 ٥٧٧/  روزه  

ده از دارو !�"اً DGاس   . �د��< س� از ار  ه روزه �� �F دو اس
 mزم ،5@" �sp را M,د �
(�)*� ٢٠٥٩. K5B �5 ره ���ا "ی�Dّ5 یr روز، �	 
g$ ���� م �ـ� ا�� ،�"ه" ط�

م�  
g$ �D) س�GدسB دارد، �)B ")ا,  ��  ط�ـم $gـ
 ،��ـ	� $gـ
 �ـ� /(�ـ� ��
 ط�ـم $gـ
 ه�ـن ��Lـ,ع در 5ـ� �"هـ" �*ـ���G ط�م ،��	� ��G�5  �"اد �� ،�"ه"
ً̂  ؛�*,د �� �ی� )�
K �� سB �D) م ُ�" دو م5"ا ه� Bو�ـ ،5@ـ" اDG5ـ /ن �ـ� و �"ه" ط�

�B ")ا  ,ا���د ه� �	ل�! از (,اده و M �	�� -"@<ه� ���) "@$ ��ـ	� /ن �ـ� ُ�ـ" rی -�

 ��  ,ا("  �B ��	� و �"ه"�(,اده و !p�� از و5M ی  mیو
 �� �� ا�ـ�- /(�$ـ@" (�ـ�- 

 (G,ا(" ا�� و "ی(� F7,لg$ �D) �	�� را Uو 5@" "ا�  ً̂  ،"یـ(� "ا�ـU را (Dـ� Bس 	�& ��

�B ")م ُ�" دو 5"ام ه� ��  ,ا�� Bو� �"ه" ط�@� Gط�ا� Aه ه� ،وا� یB ,ا(ـ @"هی/ در �
Uس �� ،�5د "ا�B �D) �	��  ید�> )��  . �"ه" ط�م ُ�ّ"  rی 

 را M,د روزه 	�د ا�� .٢٠٦٠ �*(�)� $Bی ��ام ءMـ,ِد  >ـ� ،5@ـ" �ط8 ��ام !�8 
ء و ز( ،$�اب ��8 �$" ��ام ا8dدر  ،!�8 ی ءB$ /ن@�Gی ،اس $ـ"ه �ـ�ام G��Bـ �ـ� 

"$� ��Qا M,ردن ��8 ،�^�B �5 ا���ن K)ر ا�e  ّ�5B د  و دارد� �5دن �Bی(� �Kه� 
ل در M,د� ��s، یr رهDّ5 �5 e, �a در /ن ���K� )٢٠٥٤ ("$ �5ذ، 	5B 
 ؛اسـ

�ط�ا�B Gو AJGK�، ن/ 
ره �5 اسDّ5 i�� "ی ؛�"ه@�B یr ه دو و 5@" /زاد �@"ه �ـ

 و �د��< روزهg$ �	�� ی 5@" ��س را و (ـن یـ �ـ, یـ �@ـ"م ُ�" rی /(� 5"ام ه� �� 
"@)$" ���[ xی��ا س� ه� >@(�y و �"ه" @�یا �F)، 5"ام   ه�  ،اسـ
 ���[ �5را  /(�
مL)ده" ا .  

ل M"او(" �� را BدروQ دار روزه ا�� .٢٠٦١ �*(�)�G� و U��F�
 اً !�" �ا�5م FـK) 
ره ،ده"Dّ5 ارد") �ط�ا�B Gو AJGK� ن/ 
ره �5 اسDّ5 "ه"� .  

5ــ� �!ــ� Dّ5ــره  rB روز �ــه ر�hــن ��3Dا ــیــا�ــ� روزه دار در  .٢٠٦٢ �*(�)
�B � از �$,د را xم ده"یL)ر ا� r، ی[ �5 ی>� ا�B ر  �ـ�ار 5@ـ" از /ن ،ه را >@" �ـ
 �ی>@" �� �F �?,رد  �B@ی� "�$ع ی�� �F ��"@<  >یء (�@�Gاس �F �� "@ی>� ا و "ی ]

م ده"L)را ا '�G?� �ِ3D� "@< �5،  عً̂ /ب M,رد و��" �� ء (�ی��@�Gاسـ r یـ ،"یـ
ره ��اDّ5� ه�� /ن 	5 ه ر�hـن را !�ـ"ًا  ،ا�� 	�د ط,ر ه��[. اس
 Bه� Aروزه وا�
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$" و در�ّ �د و (�(<� �G$روزه ("ا 
 یـ@ـ" ��ـع ه�> - روز >@" �ر ��3D ا(Lـم دهـ" 
"$ء �@�Gاس -  
Mدا�U jز هره 5	ی�Dّ5 rB 
  . اس
ن �ه در دار روزه ا�� .٢٠٦٣ �*(�)hر�  ،5@ـ" ��ـع اس
 دار روزه M �5,د زن �

�y)$" �5ده ا�5اه را زن >@�، ره "ی�Dّ5 دش روزه,M و ��ط�ـا�G �@ـ Aره ،وا�ـ Dّ5ـ

 �<�ید �ع �� زن ا�� و �"ه" زن ا�5اه ��� eراB یـ 5ـ"ام هـ� �ـ� ،�ـ,دهr ره Dّ5ـ

Aوا� �B د,$ .  

�( وا�A ،"ی(� ا�5اه ��ع �� را M,د دار روزه $,ه� ،Bز( ا�� .٢٠٦٤ �*(�)K ـ�� 


ره ،��د ا�5اه !�Dّ5 "رتیا در و �"ه,d ]، )
�ـ Dّ5ـره ��ـ( او $ـ,ه� �ـ� ،)ا5ـ�اه �
Aوا� )�
K .  

ن �ه در دار روزه ا�� .٢٠٦٥ �*(�)hد زن ،ر�,M ع �� را [��ـ در و 5@ـ" ا5ـ�اه ��
ط�ـا�G و $ـ,د �Bـ وا�ـDّ5 Aـره rی 5"ام ه� �� ،$,د Bراe زن ع�� AJGـK� ن/ 


ره دو ��د �5 اسDّ5 ی زن وr رهDّ5 "ه"� .  
ر  �ه در دار روزه ا�� .٢٠٦٦ �*(�)F�O نhر�  اس
 M,اب M �5,د دار روزه زن �

ع�� ره rی ،"ی(�Dّ5 �� او Aوا� �B زن روزه و $,د Jd�a 
ره و اسDّ5 jاو �ـ� ه 
Aوا� )�
K .  

 5ـر ��ع ��Q �5 5@" ا�5اه را M,د $,ه� ،زن ی ،را M,د زن ،��د ا�� .٢٠٦٧ �*(�)
ط8 را روزه �5 �<�ید � �B "@5 8�� ردن,M و �ی "ن�/$ �F!^�  ا��5  A�,�  رجMـ

ره /(� از rی ��ه �� ،/ورد � �� ،$,د �B �B@ $"نDّ5 Aوا� )�
K .  
(�)*� ٢٠٦٨. K5B �5 �� 
 زن  ,ا(ـ" B(�ـ ،�د�ـ� B(�ـ روزه ��ـر�� یـ �Kـ	�ت !ّ�ـ

5@" ��ع �� ا�5اه را M,د دار روزه، �ره ،"ی(� ا�5اه را او ا�� BوDّ5 �� د�� Aوا� )�
K .  
(�)*� ٢٠٦٩. K5B �5  ًد روزه !�"ا,M ط8 را	�ت ��Z اذان از ��" ا�� ،�5ده �K� 

ی ،5@" 8F7 از ��Z ا���ار �	ره از Dّ5 �Dس ره ،"ی(�Dّ5 7& او از ا�ـ� ���� ؛$,د B(� س
8F7 اذان از ��Z  �	K�B ا���او  U�x ��ره ،��(" یDّ5 �� او Aوا� 
  . اس

یـ ��sـ �(@" �!�ر ��" و 5@" �ط8 را M,د روزه !�"اً  ،�	�د ا�� .٢٠٧٠ �*(�) 
سD) یط�ا�G ،$,د "ا�U او ���ا ��ض  AJGK� ن/ 
 �?d,gـً  ،�"هـ" Dّ5ـره �5 اس



 ٥٧٩/  روزه  

ی ��s ،دارو �(@" �ا ���وس �� ا�� e��B و�,د �� را ��  . ورد
ن ا�� .٢٠٧١ �*(�)K)ا $r "@5 �5 ب�v� یـ $ـ"ه و 5@ـ" ا	3ـر  ,ا(ـ" B(�ـ ،(ـ� 

�y)ه در >@� OرF� نhر ر� "ی� @��یا �� !^وه ،(�,د ا	3h7� م را روزهL)ده" ا، 
ره ا��م 	8g در 3B �5ی$�ا �Dّ5 �5ره $" ذDّ5 jاو �� ه Aوا� �B د,$ .  

 $ـ�!ً  او �GDـ� و $ـ"ه ��vب "ی�,  �GD� K5B �5 �B �� دار روزه ا�� .٢٠٧٢ �*(�)
�FG�� )�
K، ری ،(F,ده ��vب ���D" ��" و 5@" ا	3 $r "@5 �5 ب�v� ده,� 
یـ اسـ 

ء ،(�h7 ره وDّ5 �� او Aوا� �B ا�� و $,د "�G�� �5 �,ده �GD� او 
Lّ� 
 	�ـ& ،اسـ
ءh7 زمm �B "$� .  

ن �ه لاّو  روز �5 5@" @ن�اط� ی [��ی ا�� .٢٠٧٣ �*(�)hر� 
دل!ـ ��د دو ی اس 
ن �ه اول روز �5 ده@" $�دت �ّ�@� !@,ان ��hر� 
ط8 را M,د روزه !�"اً  �اّ� و اس� 

ن �ه /�M �5 $,د ���,م ��" ،5@"F�$ ره ،�,دهDّ5 �� او Aوا� )�
K .  
ن ا�� .٢٠٧٤ �*(�)K)ا $r "@5 �5 �M/ هن �hر� 
 !�ـ"اً  و $ـّ,ال لاّو  یـ اسـ

ره ،�,ده ال$,ّ  اول $,د ���,م ��" ،5@" �ط8 را M,د روزهDّ5 �� او Aوا� )�
K .  

�ره ا@�Bم از دّوم د�0;
ّ
�< :*Kی;�q�0 ;  

ن ا�� .٢٠٧٥ �*(�)K)ا ��  ّ�! 
  ـ او ��ـر�� و �د�ـ(< را ر�hـن �ه روزه ،��ر��
ن �هhل ر�� در �5 �ا  �,(� �� ،��*" ط,ل ��" س� B میا ،�د�ـ�< روزه(G,ا(ـ"  سـل 

h7� روزه 
�( وا�A او �� (<�	�G �5 را یBهK؛ � ر�hـن �ـه "ن�	ـ�ا رسـ از B TUو
ً ی �� ( ُ�ّ"  rی روز ه� ���ا "ی� ،��" سلF م) ��م ٧٥٠ و (ـن یـ �ـ, یـ �@ـ"م �B@ی ط�

"@) 	ـ�ا از F7ـ8 /ن �UداMـ
 و (�@ـ" �Bـ هـj سـm(� �ی	" را /ن �5 �"ه" ��	� �� @�یا �
ن �ه "ن�رسhل ر�
�( Jd�a ،��" سK؛ 

 ً̂ �� �5 BK5 �GّF�ن F7ـ8 �ـ� !�ـ"ه دارد، �Bاhه ر�ره از �Dّ5 روز Bا(ـ" روز  س, 
�ده روز را �}�دازد و (�� K5ـB 5ـ� Dّ5ـرۀ ده روز �ـ� !�ـ"ۀ )U رۀDّ5 نF�$ ه� jده�)U

B� نF�$ ه� jL@U و 
K�� روز ،
رۀ U@� روز را �}�دازد و ه��@3,ر اوسDّ5 ")؛... ,ا  
8p در $"ه ذ�5 �,ارد و �,رد [یا در اس
 ذ�5 نی$K� "���، �5دن ��س �	ـ�� 	 5Bـ

)�
K زم وm 
  . �}�دازد �� �$" �� و�[ �5 �ل و ��r 	�یr �" ط�م را �� !@,ان ای اس
ن ��ر�� ا�� .٢٠٧٦ �*(�)K)ل >@" ا /Mـ� سل [�� در /(�� از ��" ،��*" ط,ل س
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 "ی� ،$" M,بh7� هن �hل ر� و �د��< را /�M سh7� ل روزه �ـ� 5ـ� 8F7 �ه  س
 
ر��!���، �G	�>) �� او Aوا� )�
K ؛� ُ�" rی 8F7 �ه  سل از روز ه� ���ا "ی� Bو

   ١.�"ه" ��	� �� ط�م
ن ا�� .٢٠٧٧ �*(�)K)ا ��  ّ�! 
 و �$ـ" (<�	Gـ� روزه ��ـر�� از ��ـQ �<ـ�ید  !�ر

ن �ه   او !�رh7 ��" ر��B ")ط�ـا�G و 5@ـ" h7ـء "ی� (<�	�G �5 را یBه روزه ،�� 
Aن/ وا� 
  . �"ه" ��	� �� ط�م ُ�ّ"  rی روز ه� ���ا �5 اس

 �ـه از ��ـ" و �د�ـ(< را ر�hـن �ـه روزه ،��ـر�� 
!ّ�ـ �ـ� 	ـ�د ا�� .٢٠٧٨ �*(�)
نhر�� ،ر�ن �ه   (G,ا(" �5 5@" "ا�U �<�ید  !�ر Bو� $,د ط�ف �� او ��hـ" ر��� 

h7� د��< را روزه�، ء (<�	�G �5 را یBه روزه "ی�h7 ط��Gا �@�� و "ی(� Aا ،وا���� 
ن �ه در ا�� [�ه�y@ و �"ه" ��	� �� ��( ط�م ُ�" rی روز ه�hر� �� � !�ر ،��ر�� �

ن �ه از ��" و �$" دا$�G �<�ید hو $,د ط�ف �� !�ر /ن ر� ن �ه  hل ر� ��ـ" س
��  ّ�! 
ء (<�	�G �5 را یBه روزه "ی� ،�د��< روزه (G,ا(" ��ر��h7 ط��Gا �@�� و "ی(� 

Aا ،وا����ی روز ه� r  "ّ�ُ م  . �"ه" ��	� �� ��( ط�

�ره ا@�Bم از 0ّ�م د�0;
ّ
�< :D\' ره�

ّ
�<��  

ن ا�� .٢٠٧٩ �*(�)K)ه در ان �hو �د�(< روزه !�ر �"ون ر� ن �ه  hـ"هی/ ر�@ 
 !�"اً h7� را روزه jه �� ورد�( �، ء را روزه "ی�h7 "@5 و ��@� Gط�ا� Aـ�ا ،وا��� 

 �ـه روزه 	ـ�د !�ـ"اً  >ـ,ن اسـ
 ذ5ـ� نی$ـ. �"هـ" ��	� �� هj ط�م ّ" �ُ  rی روز ه�
نhرا ر� �G	�>) 
 ا	3ـر D5ـره $ـ" ذ5ـ�) ٢٠٤٤( �Kـ��� در 5ـ� ��ـ,ارد در "ی� اس

  . �}�دازد ��( را �!�"
ن ا�� .٢٠٨٠ �*(�)K)ه در ان �hـ �ـ� ر��ّ! 
 �ـه از ��ـ" و �د�ـ(< روزه �!ـ�ر

                                                           
 دنيرس فرا از قبل و نگرفته روزه  یپ در  یپ سال سهی، ماريب به علت که  یفرد، مثال عنوان به. ١

، ص+ورت ني+ا در. ش+ده اس+ت ط+رف ب+ر او  یم+اريب، رجب ماه لاوّ  در، چھارم سال رمضان ماه
 ارهکفّ+، آن دو س+ال از روز ھ+ر  یب+را دي+با و اس+ت ساقط او از مدوّ  و لاوّ  سال  یھا  روزه  یقضا

 در و دھ+د انجام را سال آن  یھا  روزه  یقضا ديبا، مسوّ  سال به نسبت اامّ  و دينما پرداخت) هيفد(
 ج+ا ب+ه چھ+ارم س+ال رمضان ماه دنيرس فرا از قبل تا را سوم سال  یھا  روزه  یقضا که  یصورت
 . ستين واجب او بر کفّاره پرداخت، آورد



 ٥٨١/  روزه  

نhو $,د ط�ف �� او !�ر ،ر� ن �ه  hاً  @"هی/ ر�"�! h7� د�(< را روزه�،  روزه "ی�
ء راh7 "@5 ا و���ی روز ه� r "�ُ م  . �"ه" ��	� �� هj ط�

ن ا�� .٢٠٨١ �*(�)K)ه در ان �hـ �ـ� ر��ّ!
 �ـه از ��ـ" و �د�ـ(< روزه �!ـ�ر 
نhرو از و $,د ��ط�ف او !�ر ،ر��ی !�"   ـ �د�ـ(< را روزه �h7ـ ،�ا(<ـر سـ�8 


ء "ی� ،5@" "ا�U !�ر 7
و  B @< در و $,د  @P و7h7 ـ�ر $"ن ط�ف �� از ��" را! 
  . �"ه" ��	� �� ط�م ُ�" rی روز ه� ���ا و �د��<

ن ا�� .٢٠٨٢ �*(�)K)ه در ان �hـ �ـ� ر��ّ!
 �ـه از ��ـ" و �د�ـ(< روزه �!ـ�ر 
نhـ� !�ر /ن $"ن ط�ف �� از ��" و $,د ط�ف �� او !�ر ،ر�g �j �Gـ" دا$ـ$ 5ـ� �

ء را M,د �ه روزهh7 "@5، �ء /(�� از B 8F7وh7  �<ـ�ید  !ـ�ر و7ـ
 B @< در ،"ی(�
U5@" "ا�، ء "ی�h7 ـ( و �د�ـ�< !ـ�ر $"ن ط�ف �� از ��" را�
�@ـ��  Gّ�Bـ - � mزم اسـ

Gا��	ا�� !�ر !� Aط وا�B ا��� M� �h7 مL)در ا ��روزه  "U ن" /�"ن !ـ�ر ی  ز�
  . �"ه"� �r �" ط�م �� 	�یه� روز  ���ا - �$"دا$�G " ی�"

�ره ا@�Bم از ���رم د�0;
ّ
�< :*Kروزا�;ی ;  

  ,e ،��وه >�ر �� .٢٠٨٣ �*(�)��JB �5 8 [یا درg	 �5ذ �B روزه ،$,د ]G	ـ�� 
Aوا� )�
K در و h��B ن �,ارد از/، ره "ی�Dّ5 )"	روزا(� �ی (
Mدا�U و ا��م ١@"ی(�

8p ��" ذ�5 �K� ن در/B د,$ .  

*K وه اّول از �7ارد�	روزا�;ی ;  

(�)*� ٢٠٨٤. U�� و ��د U�� )زB �5 روزه ]G	�� ـ��  AFسـUـ���ـ�ا ،��ن  �ـ[�� /(ـ
)�
K ی G?سB ده��ده Bس?G( م�5 در d,رت دّو . دارد 	,ق ا�� هـ� ��ـ�ا "ی�) 	,ق ا

ً ی �� ( ط�م ُ�ّ"  rی روزF ی �@"م) ��م ٧٥٠ /ن 5ـ� �"ه" ��	� �� @�یا �(@" و (ن ی �, 
8p در �5 ��,ارد و �,رد [یا در و (�@" �B �ی	" راK� "�� � �5ذB �5دن ��س ،$,د �	�� 

                                                           
  . ذکر شد  یر گروه به طور اجمالن چھايط واجب شدن روزه ايدر فصل شرا. ١
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	5B )�
K زم وm 
$ـ" �ـ� او �ـ�5 �ل و ��r 	� [ی!@,ان ا �� را ط�م �ّ"  rی اس� �
  . �"ه"

(�)*� ٢٠٨٥. K5B �5 �� AFس U��� روزه �G	�>)، �y)ن �ه از ��" >@hا(ـ" ر�,G� 
ط�ا�G ،�د��< روزه AJGK� ن/ 
 �5 اسh7� روزه   . /ورد � �� ،(<�	�G �5 را یBه

*K وه دّوم از �7ارد�	روزا�;ی ;  

ن ا�� .٢٠٨٦ �*(�)K)ا ^GF� �� ر���� 
  ,ا(ـ" B(�ـ و $ـ,د �Bـ  *ـ@� دیـز  �5 اس
>@* B 8�ّ راJ  "@5 یده Bس?G او ���ا ��ء ��ض ��8( دارد 	,ق ا�KGاو �� روزه ،)اس 

Aوا� )�
K �ده Bس?G( دوم d,رت در Bو�� �ـمط ُ�ـّ"  rی روز ه� ���ا "ی� ،)	,ق ا
 ذ5ـ� نی$ـ. "یـ(� h7ـء Kـ
�( وا�A ،�د��< روزه �G,ا(" ��" >@(�y و �"ه" ��	� ��


ص ��j [یا اسgGMء ��ض �� ا�KG8 و ("ارد اس�$ـ" /ن �(@" e��B �5 ه� $� 
س �,�A وKا� >@* B "$د در "ی�	دد �� )��، �B  "$� .  

  ; روزا�;ی�0م از �7ارد K* 	�وه

 اش  ��yّـ یـ Mـ,دش ���ا روزه و اس
 rی(�د  او �نیزا و7
 B �5ز( .٢٠٨٧ �*(�)

�( وا�A او �� روزه ،دارد �eرK؛ ���ر ��ام، ��e در �,ارد F)و �١د�ـ" روزه �<یـ  "یـ�

 "ی� (<�	�G �5 را یBه روزه ،d,رت دو ه� در و �"ه" ��	� �� ط�م ُ�" rی روز ه� ���ا
ء ��"اً h7 ء و "ی(�h7 8 �� ،روزه����< د�B 7 او از . $,د  B(� &س


( ��j [یا ،اس
 ذ�5 نی$Mدا�U  "ّ� (صgGMـ� زن �� ا�� و7ـ
 5ـ� دارد �ا  �
ه وارد @��یا ��8 اس
 rی(�د  او �نیزا� j�) >���B ه"$ 
 �ا  ���� زن $�8 و اس


�( rی(�د  او �نیزا ز�ن �5K، �)B  د,$ .  

                                                           
 ٢١٢٣از مس+أله  ٦ش+ود در قس+مت  مواردی که در آنھا روزه گرفتن، ب+ه علّ+ت ض+رر، ح+رام می. ١

 . شود ذکر می
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  ; روزا�;ی���رم از �7ارد K* 	�وه

 او �یـدا یـ �yّـ� �ـدر >� ،اس
 j5 او ��$ و "ده B �5 �yّ� $�� �Bز( .٢٠٨٨ �*(�)
"$ی M,دش ���ا روزه >@(�y ،ده" ��$ �"ون ا��ت ی ،� �yّ� ا��5  $�� �B "ر ده�e 

�( وا�A او �� روزه ،داردK، ���� ،ر ��ام�e در �,ارد F)و �د�" روزه �<ی  ه� ���ا "ی�
 ��ـ"اً  "یـ� (<�	Gـ� 5ـ� را یBه روزه ،d,رت دو ه� در و �"ه" ��	� �� ط�م ُ�" rی روز

ءh7 ء و "ی(�h7 روزه ��  AF7& او از دادن ��$س . $,د  B(� س

 �� ،اس
 ذ�5 نی$@� Gط�ا� Aیا ،وا�] j�� صgGMـ,رد �� ا��ـ 5ـ� دارد $�� 
$"را دا$�G [ راه � @� ه� ،��yّ  دادن�، $" ��y دادن ��$ ���ا �<�ید  راه ا�� اّ��،  ً̂ �� 
 ،M*ـr ��$ـ ��ـ8 [ی<� ی� ��ه�$ از �G,ا(" ی ،5@@" 5�$
 او دادن ��$ در نز  >@"
�5r >د��� ��@� Gط�ا� Aروزه ،وا� ]G	�>) ا���ز( [�>@ B �ی� )�
K .  

�ره روزهیاح��م د
ّ
�< ��  

(�)*� ٢٠٨٩. K5B �5 ره !@,ان �� ��	� �� ط�م ُ�ّ"  rی روز ه� ���ا "ی�Dّ5 Mـ� �� 
ره  ,ا(" �B ،�"ه" �ی	" یDّ5 ی  . �"ه" ��	� rی �� را روز >@" �ی	" 

 	�د ا�� .٢٠٩٠ �*(�)h7� ه روزهن �hل >@ـ" را ر� "یـ� ،@ـ"ازد�� �� ـ�M �ـ� سـ
ءh7 و �د��< را  �� ّ�!
 M� �� ل در و �"هـ" ��ـ	� �� ط�م �ّ"  rی روز ه� ���ا ،لاّو  س


�( وا�A او �� ���> ،���" سل >@" �� �M ���ا اّ�K.١   
ن .٢٠٩١ �*(�)K)ا F)در "ی �� ره /وردن �ـDّ5  mزم Bو�ـ ،5@ـ" 5B, ـه روزه �هـ

)�
K  ً,را	م را /ن L)ده" ا .  
ره ا�� .٢٠٩٢ �*(�)Dّ5 ین �� �ی	" K)ا Aل >@" و $,د وا�ورد�ـ( � �� را /ن س، 

<��	� /ن �� �eا �)B د,$ .  
 !�ـ"اً  روز /ن در >@(yـ� ،�د�ـ�< روزه را B@ـ�ّ �� روز �5 5@" (�ر ا�� .٢٠٩٣ �*(�)

                                                           
 انداخت+ه ريت+أخ ب+ه س+ال پ+نج را آن انجام و داشته قضاء روزه روز کي که  یفرد، مثال عنوان به. ١

 ريت+أخ علّ+ت ب+ه ستين Iزم و است واجب او بر )طعام مدّ  کي( ريتأخ کفّاره کي پرداخت، است
  . بپردازد ريتأخ کفّاره ، پنجساله پنج
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5@" �ط8 را M,د روزه، ره "ی�Dّ5 "ره و �"هDّ5 8 در /نg	 م ا��م 	8g و (�ر ا��
راتDّ5 "اه,M "�/ .  

 �q، �% �Bزم �ط�اح� %[�%� >;( �*ر ر�T7ن �7ه �@�T روزه اح��م
  )ا�0 واP% VLر	��

�ر�U، �KU �G"ر ��گ از ��" .٢٠٩٤ �*(�)�، ��@� Gط�ـا� �ـه روزه �h7ـ "یـ� ،mزم 
نhرا او ر� e,  ��JB �5 8 درg	 )ز�) 7h� ر"U (ن�� "$، ��   ,ا(ـ" �Bـ و /ورد �

�� ً ی �� ( �ّ"  rی روز ه� ��F م) ��م ٧٥٠ �h7ـ ،d,رت [یا در �5 �"ه" ��	� �� ط�

�( وا�A او �� ،U"ر �ه  روزهK؛ �
�ّ � ا�� Bو dو ّ�
 ��ا� xیه روزه ���ا �5 �5ده 

5	 ط�م دادن ،�("��<B )�
K ـ,رت [یا در وd،  �هـ روزه ��ـ�ا او �ـل S�ـ� از "یـ�
h7یx، د�	�5.١@@" ��ا� را    

ن روزه از ��U Q"ر ا�� .٢٠٩٥ �*(�)hروزه ،ر� A<ـ�ید  وا�ـ�ـ" را @) (ـ�ر روزه �
�G	�>) "$$" (<�	�G و $"ه ��ا� ی ،��، h7� ن/ �� �KU �Gر��
�( mزم �K .  

در ��گ از ��" .٢٠٩٦ �*(�)� Gط�ا� AJGK� 
�ر�Gـ� �KU اس�،  �ـه روزه �h7ـ
نhرا او ر� �� D g��B �5 8 درg	 )ز�) h7� ر"U (ن�� "$، �� ن؛ /ورد �@y�5 ه� 

	5B 
ً ی �� ( �ّ"  rی روز ه� �� �� اسF م) ��م ٧٥٠ �ـدر ا�� Bو� ،�"ه" ��	� �� ط�
dو ّ�
 [یـا در و Kـ
�( 5Bـ	 ط�ـم دادن ،�(ـ"��< ��ـا� xیهـ روزه ��ـ�ا 5ـ� 5ـ�ده 

7 �ه  روزه ���ا �در �ل S�� از "ی� ،d,رتhیx، د�	�5@@" ��ا� را  .  

  �K�B7 روزه اح��م
(�)*� ٢٠٩٧. �	K�� �5 ر �(�زه "ی��< G�5رB در را �Dدو سـ 
 ،�?,ا(ـ" ر�5ـ

F)روزه >� - �د��< روزه "ی Aوا� "$ �یـز  �,ارد ،[ ��jیا از و - �AJGK روزه >� و �

                                                           
 نم+از ھمانن+د بزرگتر پسر بر پدر روزه  یقضا واجب شدن طيشرا و احکام ھمه است ذکر انيشا. ١

 مراجع+ه، پ+در  یقض+ا نم+از به مربوط فصل به آن احکام با شتريب  يیآشنا  یبرا. است پدر  یقضا
  . شود



 ٥٨٥/  روزه  

ء@�Gاس �B د,$ : 

'���7( از K5B �5. اB Aدر وا�  �ّ� iGّ�  ان, ) 
 ده /ن ��ـ �ـ� اس
 وا�A ،اس
 ه�>@" ؛�د��< روزه �� س�D ه�ن [�� در را /ن لاّو  روز س� "ی� �5 ،�د��< روزه ،زرو 

�	K� "$
 و �D7 روز ه e, �aـ و /ورد �ـ �ـ� وطـ[ �ـ� ���*ـG[ از TU را �("ه��
ب در /ن ا��مG5 rس  . اس
 $"ه ذ�5 �ّ�  �@

سr در K5B �5. ب@� �� iGّ�  ت و7,ف در	�!، F78 وب از�Q بG	/، ز�سـ�  از�] 
رج !�	تM ره و $,د ا�ـ� و �"هـ" Dّ5ـره $ـr �Gیـ "یـ� ،��(<�دد !�	ت �� دو�

ره [یا (G,ا("Dّ5 ه" را"�  در را روز L"ه�ه [یا  ,ا(" �B و �د��< روزه ،روز L"ه�ه "ی�
 و رد/و  �ـ �ـ� وط[ �� �ز�*
 از ��" ی و ���*G[ راه در ی و �ّ�� س�Dدر �ل ه�ن
gD �8 مب در /ن ا��G5 rس  . اس
 $"ه ذ�5 �ّ�  �@

5ـ� >ـ� در  /ن یـ سـ�D در را /ن 5ـ� �5ده (�ر را B@�ّ �� روز FJGK�Bّ  روزه K5B �5. ج
 "$� �Dیس"$F) �Dدرس ، ��  K�BـFJGّ  روزه ا��ـم 	gـ8 در /ن e, �a �5 /ورد �

  . $,د Bذ�5 �
	�. دK�� �5 �B "اه,M ا��  �@ّ,ره @�ی�" در� Aـ�ط 
 5ـ� �د�ـ<� روزه روز سـ� ��ـ

e, �a 8 در /نg	 م  . $,د BذFJGK�B � �5ّ  روزه ا��
(�)*� ٢٠٩٨. �	K�� �5 زشم را (��  �B ")ا,M 8�� K5B �5 x�v$ ت�	K�، ی 

�Dاو س �Dس g���
 
 وا�ـA روزه �ـ,رد در ���ـ�؛ �د�ـ�< روزه سـ�D در  ,ا(ـ" �B ،اس
ه روزه ��8 [�ّ ��� OرF� نhر�   . �د��< روزه س�D در "ی�

	�ت .٢٠٩٩ �*(�)K� ه درن �hل ر� �Kـ	�ت ،روزه از 	�ار ���ا Bو� ؛("ارد ا$�
 و �$ـ" /ن از ��ـ" >ـ� و ر�hـن �ـه مسـّ,  و Kـ
�� ��$G[ از 8F7 >�؛ اس
 ���وه
@yّ  [�ه��ط,ر 5 ��B �Dه در سن �hر� 
یـ !�ـ�ه ی �ّ�  ���ا @��یا �<� ،دارد �5اه 

�� AFور  س�eB "$� .  
ن �ه وزهر  ��Q ا�� .٢١٠٠ �*(�)h<ـ�ید  [�ّ �� روزه ر��ن �ـ� $ـ" وا�ـA ا(Kـ�، 

�y)ی ا�ره �� >@ "@)$ـ" ا!�Gـف �روزهـ از سـ,م روز یـ ،�$" $"ه وا�A /ن ��، 
�)B ")ت روز /ن در  ,ا�	K� "@5 در ا�� و �Dس "$�، �y)@< ]��� 
 g7ـ" "یـ� اسـ
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 در روز ده �5 5@"�Bی ") (ـ�ر � FJGK�B �5ّ  روزه ��j و �د��< روزه را روز /ن و ��
  . $,د BذFJGK�B � �5 روزه ا��م 	8g در $"ه وا�A 	�د ��

(�)*� ٢١٠١. K5B  �� �5 AFس���K� ]GK)ـ� ،("اG	�� روزه �Dدر س ) Aیـروزه وا�ـ 
AJGK� (� و در���	را  ���K� روزه ،"ه�[ روز  ��اش �ط8 اس
 و ا�� ��" از ��vب �Kـ�
"��D� ا روزه ،را� Jd �G	�� �5� 
(Fـ,دِن  B("ارد 5ـ� اdـK� 8ـ��� $ـ�! Bو 	�a7 اس

	� را ("ا(" K� ایروزه �� را �@ی�K� 8 /نdا ��B �از  B("ا(Kـh�� ]Gـ
 !�ّ ��  Bدا(�GK و
d,gM ّ��	K� مت ا��، 
   ١.در س�D روزه ��	�G اس


�( B$�! ،س�D در روزه دا(" �B �5 �	�د .٢١٠٢ �*(�)K، ط� �� ا��ه در  MـFGا$ـ
 و � ���K� j�� دادن 
��3��eد�,M 
،٢ �	K� د را,M ")از ��ـ" و �د�ـ�< روزه و ("ا 

ه ��v� ��ّ,GبFG$ا  ,Mیx اش روزه ،��دد Jd�a 
 س�D �,ده ���G" �5 �	�د ��8 اس
 او  "g�� �� ّ�] �G�5 از 
 �G,ّ�ـ� �vـ�ب از ��" و اس
 ��	�G روزه و اس
 	�س� ه*

d��/ن  �5 $,د	، 
ی 	�س� ه* ���G* ده,� 
( اّ�. اس@<�y روز [�� در ��ّ,G� دد��، 
ط8 اش روزه� 
  . اس

	� �5 5@" 	�ا�,ش 	�د ا�� .٢١٠٣ �*(�)K� 
 �ـ�	G[ روزه 5ـ� 5@" 	�ا�,ش ی اس
	� ���اK� 8ط� �B "$ط وا�ـA در dـ,ر �ـ�@�� ا�G�B Gّ  - �د��< روزه س�D در و �B 

$" Bروزه او �ط8 �  - �5 ��" از ��vب �G,ّ�� $,د� .  
	�ت ��Z اذان از  ��" دار روزه ا�� .٢١٠٤ �*(�)K� �� ،"ی(�@� Gط�ا� Aوا�ـ،  "یـ�

5@"  �م را M,د روزه  ًd,gM از ا�� A$  
�ّ)�Dس �G$ا") "$5ـ� �ـ�  dBـ,ر  در و �
ط وا�A !�8 �5ده و روزه را  �م 5@"�[ ا�Gیا، h7� زم /نm )�
K .  

ط�ــا�G �@ــ�� ،5@ــ" �Kــ	�ت �Zــ� اذان از F7ــ8 دار روزه ا�ــ� .٢١٠٥ �*(�) Aوا�ــ، 
�)B د��< روزه را روز /ن (" ,ا�،  ًd,gM از ا�� A$ ) ّ�
 �Dس �G$ـ" دا$ Bو�ـ. �F)یـ" 

U�x ص �ّ"  �� "ن�رس ازMّ� ، ��!B طـ8 را روزه 5ـ��ـ  و��(ـ� دهـ" ا(Lـم 5@ـ" �Bـ �

                                                           
 یھ+ا دانس+ته ب+ه مثال  یات احک+ام مس+افر را نميّ ک+ه خصوص+  یش+تر در م+ورد کس+يح بيتوض+  یبرا. ١

 . مراجعه شود، )ندانستن مسائل نماز مسافر( ١٦٣٩مسأله  
  . شود جاھل به موضوع است  یگفته م اصطYحاً . ٢



 ٥٨٧/  روزه  

e, �JB �5 در ���K� )٢٠٤٤ ("$ �5ره ،ذDّ5 �� او Aوا� �B د,$ .  
	� ا�� .٢١٠٦ �*(�)K� ه درن �h8 ر�F7 اذان از ��Z �� x@ی ،�س"� وط ��  ی�Bـ

 در روز ده M,اه" �B �5 ��س"L)/ ")��، �y)ط8 را روزه �5 �5ر >@� �B "@5 م ا(Lـ
�� ،("اده@� Gط�ا� Aوا�، ء ،d,رت [یا در و �د��< روزه را روز /ن "ی�h7 و ("ارد  اّ�ـ

ط8 را روزه �5 �5ر ا��� �B "@5 مL)او �� روز /ن روزه ،داده ا Aوا�ـ )�
 "یـ� و Kـ
ء را /نh7 "@5 .  

	� ا�� .٢١٠٧ �*(�)K� "�� اذان از ��Z ـ�� x@یـ ،��سـ" وطـ 5ـ� ��سـ" ی�Bـ �ـ� 
�B "اه,M ن در روز ده/ � ")م را ��3Dات از �Bی س�D در dB �5,ر  در ،��L)داده ا، 

ط8 اش  روزه� 
ء را روز /ن "ی� و اسh7 "@5 �3 ا�� وD� مL)ـ"اده ا) 
 /ن روزه اسـ

�( وا�A او �� روزK؛ ���� ��@� Gط�ا� Aط8 اش روزه ،وا�� 
 ��"اً  �ل ه� در و اس
h7� م را /نL)ده" ا .  

(�)*� ٢١٠٨. O^� وع در�$ �D8 سF7 اذان از ��Z یرج $ـ"ن ،��Z اذان از ��" M از 
 xیMـ,  وطـ[ از �Zـ� اذان از F7ـ8 5ـ� K5Bـ [ی�@��ا ،/ن  �Mّص �ّ"  (� اس
 $�� M,د

رجM ه"$ 
رج وط[  �sMّ �ّ"  از ��Z اذان از ��" Bو� ،اسM �B روزه �ـ,رد در ،$ـ,د 
j�� �	K�� 8 �5 دارد راF7 از ��Z ت�	K� �G	ر 
 وطـ[ �ـ� ���*ـ
 در [�ه�y@ـ. اس

)��، O^�، د �� "ن�رس,M ��$ 
 وطـ@�B xـی(�د  �� ��Z اذان از 8F7 ،	�د ا�� [ی�@��ا اس
(� �5 �ا �,(� �� ��س"M  �ـ�دد $��ش وارد ��Z اذان از ��" Bو� ،$,د "هید  $�� /�M �ه

	� ��j روزه �,رد درK�� اذان از ��" �5 دارد را ��Z �� ]ه�رس وط" 
  . اس

  ��B7ح=ّ    �ه روزهیو  اح��م
(�)*� ٢١٠٩. K5B �5  83 روزهFم�
ّ�ـ( روز از و7ـ
 هـ� در>@(yـ�  ،(ـ"اده ا(Lـ 

d�� ه�>@" ،��@" FJGK�B روزه	 �5B  ا�ـ� ا��GّF؛ اس
 Jd�a او روزه ،�$" ��vب  
ی دا("  �B 	�د ]��3� 
 Qـ�وب [��ـ 	dـ�� در �?,اهـ" و 5ـ�ده Qـ�وب /	Gـب�5  اس

بG	/ ط وا�A روزه��@�� ا�G ،"ی(� FJGK�B روزه 
�ّ ( ��vب   Jd ب �اشK� �� a
�)B /ی" .  
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$" روزه g7 "@5 �5" 	�د ا�� ،�AJGK روزه در .٢١١٠ �*(�)F)، ی روزه $ـ,د ��ّدد 
"$ی � "$F)، ی "g7 "@5 رط8 را روزه  �5�5� �B "@5 مL)ی ،ده" ا �� �5 $,د ��ّدد 

ی /ورد � �)، �y)@< �3D� را /ن �� ب �Qوب از 8F7 و ورد�( �G	/ �< 8ـF7 ـ� از�Z و 
  . اس
 Jd�a او روزه ،5@" روزه 
�ّ ( دو�ره ��Z از ��" >�


�( وا�A ،�د��< FJGK�B روزه K5B ا�� .٢١١١ �*(�)K را /ن �� �M/ ") ���� ،��س
 در و 5@ـ" F7ـ,ل را او د!ـ,ت اسـ
 �AJGK 5@" د!,ت �Qا �� را او ���@x �ادر� ا��

 روزه �ـ� اgGMـص ،K� j�� ]BـFJGّ یا و "ی(� ا	3ر ،�$" ��Z از ��" ه�>@" ،روز [��
FJGK�B 8 و دارد�ء روزه $h7 �)B  د,$ .  

(�)*� ٢١١٢. �	K� در �Dس �)B ")روزه  ,ا  ّFJGK�B >ـ��ّ ط @ـ�ی�" در �<� ،�د��F 5ـ� 
�B  , ")ا ا��� ]Gاس,M 
� در روز س� ،�L)/ روزه FJGK�B >و �د�ـ� Gط�ـا� Aوا�ـ 


$" ���� و �F@*L@U و >�ر$@�F �روزه ،روز س� /ن �5 اس� .  
 Bروزه �KـFJGّ  - [�ّ � ���[ و >� �Qّ >� �� - را �ا�� 	�د (�ر 5@" روز .٢١١٣ �*(�)

 /ور  � ,ا(" /ن را در سB �D(� ،�د��<� �� 
�5 (�ر  �<� /ن ،د�5 (�ز در /ن $��GK اس
$" و در�ّ روزه ��� ]  
م ده"  ،(�ر(ّ�L)ا �D�5 روزه را در س "$ظ �5ده �J� /نی  �5

"$F)�	K� �< "$� �	K� �<، >� د�روزه� .  
ی وط[ در را B@�ّ �� روز 5@" (�ر 	�د ا�� .٢١١٤ �*(�) �B�5 ی "g7 
� روز ده ا7

ل در روزه $�8 ،(�رش ی �د��< FJGK�B روزه (�,ده� �Dد س,*)، �B "روز /ن در  ,ا(ـ 
GMا ر M,د��، �� "� 
	K� !�$B ت�	K� "@5 روزه و FJGK�B �5  Mـ,د �ـ� (ـ�ر �ـ

A�5ده وا� 
 روز ده ا7�ـ
 g7ـ" Kـ
�( mزم ،�$ـ" سـ�D در >@(yـ� و �د�(< را اس
ط�ا�G ه�>@" ؛�د��< روزه و �5ده AJGK� ن/ 
ر   �5 اس<	�ت (*,د (K� "@�) و 
)@<�y در �Dس 

 g7" اس�  . "ی(� ا7

 K�BـFJG روزه را B@ـ�ّ �� روز 5ـ�ده �JB(ـ�ر dـJ 	�د �5 ��,ارد در .٢١١٥ �*(�)
 ،�د�ــ(< روزه را روز /ن !�ــ"اً  5ــ� dBــ,ر  در و �د�ــ�< روزه را روز ه�ــن "یــ� ،�د�ــ�<

ه�ر@� 
 "ی� و اسh7� اً  را روز /ن"�� �� ره اس
 وا�A /ن �� !^وه و /ورد �Dّ5 
]GK�$ �)8 در �5را  رg	 اه" (�ر,M "�/، و �}�دازد (�y اّ�@< ��  AFـ�! !ـ�رسـ$B 



 ٥٨٩/  روزه  

	�ت ��8K� ��  "ّ� 
	K� !�$B یی ��ر��  ��s یس D) ـ�د، را (�ر$ـ"ه روزه�>) 

 اس
 mزمh7� م ��"اً  را /نL)؛ده" ا �ره BوDّ5 ارد") .  
 	�د ا�� .٢١١٦ �*(�)� 
 &ی$�ا 
یر!Jّd "�! ی jK7،  !�ـ" ��Gـل M"او(ـ" �ـ

ی 5@" jK7 �� ")او"M ل�G� روز �5 �?,رد �� ّ�@B روزه را FJGK�B >و �د��  !�ـ8 [یا �
 5ـ� dBـ,ر  در و �د�ـ�< روزه را روز ه�ـن "یـ� ،"ی(� وا�M A,د �� را FJGK� Bّ روزه
ه�ر ،�د�(< روزه !�"اً @� 
ره اس
 وا�A و اسD5 ]GK�$ "یـ !�ـ jـK7 ـ"اً  5ـ��� 


�( وا�B Aو� �}�دازد /�" M,اه"K ءh7 م را /ن روزهL)ده" ا .  
(�)*� ٢١١٧. K5B روزه 5ـ�  روزه  ,ا(ـ" B(�ـ ،دارد Mـ,دش از ر�hـن �ـه �h7ـ

 ّFJGK�B >و �د�� �y) از F7ـ8 5ـ� dBـ,ر  در ،�د�ـ�< K�BـFJGّ  روزه و 5@" 	�ا�,ش >@
دشی ��Z اذان ��ء روزه 
�ّ (  ,ا(" �B و M,رد �B هj �� او FJGK�Bّ  روزه ،"یh7  "ی�@�

�� او FJGK�Bّ  روزه ،$,د ���Z ��ّ,G اذان از ��" ا�� و@� Gا��Aط وا�ـطـ8 ،� 
 و اسـ
دشی ��vب از ��" ا�� ��$" Jd�a �B اش  FJGK�Bّ   روزه ،"ی� .  

(�)*� ٢١١٨. K5B �5 روزه h7�  ید�>� Q�� از h7� ه� OرF� ن��ـ8  - ر�hـ
h7� �� دارد !�"ه �� - [�روزه (�ر �B ")روزه  ,ا  ّFJGK�B >�� د� .  

(�)*� ٢١١٩. K5B �5 ره روزهDّ5 ـ ،دارد�B "روزه  ,ا(ـ FJGـK�B >ـ. �د�ـ�@yه��] 
K5B �5 ا��� ��  �د�ـ�< K�BـFJG روزه >@(yـ� ،$"ه ��ا� GBّ �� وا�A روزه /وردن �

��( و ("ارد ا$�ل K5B روزه 5ـ�  روزه  ,ا(ـ"  �Bـ دارد Mـ,دش از Dّ5ـره روزه یـ h7ـ
h7� Gر�اسL� ی )Lّ�B ا��� � ّ�
م L)ده" ا .  

 �	�د .٢١٢٠ �*(�)h7 �5 روزه�ن �� !�"ه دارد و � hه ر��B   اه" (ـ�ر روزه,M
 ّFJGK�B "@5،  ر,d درB �� نی ،[ (�@"�ّ �5 روز /ن را/ ���5 /ن را �� B  �5[ 5@" در �

	5 
d�	B م روزه h7ـL)ن اa �(ـ�رش dـJ ،و�ـ,د دارد ،F7ـ8 از روزه (ـ�ر ،و ا��


 رو �� (یd,رت � در ه�دو Bو� ،اسKم دهـ" واّ�ـ  زه (�ر را 8F7 از روزه h7ـ ا(Lـ


 و ا��ن ��ا�ا�� (�ر روزه ��d�	 [ 5@" و�م روزه (ـ�ر   8F7 از ا(Lـh7 م روزهL)ا
$"و�,د � �G$ا")، 
  . (�رش �ط8 اس
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  روزه ا@�Bم
ر روزه .٢١٢١ �*(�)�< jK7 �B "$ روزه .ج �KـAJG روزه .ب وا�A روزه .ا��: �

 . ���وه روزه .د ��ام

� �دارا وا�A �ه هروز  اّ�K7اB �B "$$" �B �یز  �,ارد /(� ���� از �5 �� :  
ه روزه. ١� OرF� نhروزه. ٢ ر� h7 ره روزه. ٣Dّ5 .  
ی !�" ی (�رسAF  �� �5 �ا روزه. ٤ jK7 Aه وا�"$ 
  . اس
  . اس
 $"ه وا��e "�! A[ $�ط ی � $"ن�ا�سAF  �� �5 �ا روزه. ٥
��7( در !,ض روزه. ٦B  �ّ� iGّ�  �5 e, �a در /ن ���K� )٢٠٩٧ ("$ �5ذ .  
ف میا مسّ,  روز روزه. ٧�G!ا .  

  �B7حV �ه� روزه

م روزه .٢١٢٢ �*(�)�  ��ـ"ًا ذ5ـ�  5ـ� ��ـ�وه و ��ام �روزه از ��Q ،سل �روزه
�B د,$، AJGK� B� "$رش *ـ���G روزه از h��B ���ا و �Dـ"ه سـ$ 
 /ن از 5ـ� اسـ

���� 
 : اس

١ .�F@*L@U  و لاّو �F@*L@U �M/ ه ه��اّو  >�ر$@�F و �B �5 "�� روز از jه ده� 
 و اسـ
ورد�( � �� را /(� K5B ا��، AJGK� 
ء اسh7 (�y و "ی(�@<  ً̂ dا(ـ" ا,G) روزه 
ً ی �� ( ط�م ُ�ّ"  rی روز ه� ���ا اس
 �AJGK ،�د��<F ی �@"م) ��م ٧٥٠ن ی �, ) 
  . �"ه" ��	� ��) درهr jی( ١دار �س�ّ  (��ه (?,د ٦/١٢ ی @�یا �(@" و

�دهj و >�ردهj و �ده�jس. ٢)U ه ه�� .  
ه  �م. ٣� Aن و ر�F�$ و  ّG�B *?�B ه دو [یا از$" روز rی ه�>@" �� .  
  . (,روز "�! روز. ٤
رمه�  روز. ٥�<   j�) ال,ّ$ .  

�� روز. ٦K و jL@U و ��
K و j�) ذ��7"ه   .  
 �,رد �<�) !�	� روز( ��Lّ  �ذ (�j روز   ��Lّ  �ذ اول روز. ٧@�GاسBروزه در �5 ی  �ه

                                                           
  . دار باشد ست سّکهيIزم نباشد،  نمی جيرا دار سّکه نقره که، ن زمانيا در. ١



 ٥٩١/  روزه  

  . $,د �B ذ�5 ���وه
   ).��Lّ  �ذ ١٨( �یQ" "�س� "�! روز. ٨
ه�� روز. ٩F� )ذ ٢٤�  �Lّ�.(   

  . �Jّ�م هjGD و مسّ,  و لاّو  روز. ١٠
   ).ا�ول �iر� ١٧( �ا�5م �K� U��F�v,د ^د�� روز. ١١
�دهj روز. ١٢)U د��� �  . Bٰ ا�و
   ).ر�A ٢٧( �ا�5م رس,ل ��hت ���F روز. ١٣

  ح�امه��   روزه

$@" �B [ �7اریا از ��امه�  ا��5 روزه .٢١٢٣ �*(�)� : 

��7ن "�! و 	�3 "�! روز در ��	G[ روزه. ١ .  
ن �5 را �روز. ٢K)ا �)B ")دا �M/ هن �F�$ 
ن �ه اول ی اسhّ�ـ( �ـ� ،ر�
 �ـه اول 

OرF� نhر� .  
(� روز از اذان dـaF  ـ سـ�J روز ��ـ" �ـ�ی@�� 	�د ی��8 ا؛ لوdروزه . ٣Fـ$ r  
(ّ�ـ

(� روز را �"ون ای�د �روزه �< ،روزهF$ دو  Bو�؛ �د�روزه �< ،[ /ن ا	3ر 5@"�@�� در�ی
 "�� A$ ه��Jس  $A دّومیا�� 	�د ا	3ر �5دن را    � �روزه �ـ�  ـ�M(ّ�ـ
  �ـ"ون ،

� ا	3ـر ��"ون g7" روزه ( ط �AJGK /ن اس
 G���5ه�>@" ا ؛ا$�ل ("ارد ،@"ازد��
M�  �� ه��Jس   . @"ازد�� (��5دن را  

(�y  زن FJGK�Bّ  روزه. ٤@< [�ه�y@ـ و (سـز�ر �$ـ" $,ه� K@�B ����ه ور �2ّ  �
 �@ـ�� ،)[�� ��ـ�ـوا�Q A(�,رد  [یا درQ�� �� ّ�]  �5 (�ر �(@" ،[�ّ � ���وا�Q A  روزه

Gط�ا� Aط8 روزه ،وا�� 
 [�ه�y@ـ و �$ـ" B(�ـ Bاداء $"ن (ـ�ر 5ـ	 �و ��ا اس

�� اس@� Gط�ا� Aاز را او $,ه� ا�� ،وا� ]G	�� روزه  ّFJGK�B ی Aوا� Q�� �� ّ�] 

�)B $" او �2ّ  � ه�>@" ،"ی(�F) رط�ا�G و (سز� AJGK� ن/ 
 زن �ـ"ون �5 اس
  . �د�(< FJGK�Bّ  روزه $,ه� ا�زه

 �از رو ،
ّیـاذ [یـا و $ـ,د �در و U"ر 
یّ اذ �,�B  �5Aدر d,ر  ،("	�ز  FJGK�Bّ  روزه. ٥
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 ،روز [��ـ در و �د�ـ�< K�BـFJGّ  روزه ،�ـدر ی U"ر ا�زه �"ون 	�ز(" ا�� و �$" �د�K,ز
(B "@5، �y(� را او �در ی U"ر@< 
D� [یـا و $ـ,د /(ـن 
ّیـاذ �,�A 	�ز(" (�,دن �?

$" �د�K,ز �از رو ،
یّ اذ�، 
D�?�   . "ی(� ا	3ر "ی� و اس
 ��ام /(ن �
اسـ
 5ـ� �,�ـA ه^5ـ
 و  �ا 	�د �eر دارد و /ن �eر �� �,(� ��5 ��ا �ا روزه. ٦ 

ی��گ @� 
 �� (TD ��8 (�ص !h, �یB د,$ .  
ً̂ ذ�5 $"ی$ F7 ��)@< 
یـ �$ـ" دا$ـ�G @ـن�اط� یـ [��ـی ا(Kـن ا�� ،ن ذ�5 اس 

ل�Gی��ا روزه �5 ده" ���,ل ا�x ـ�رe 8ـ�  5ـ� دارد B ـ,ّ�� 7
ً
m,ـ8 ���ـ�  Jّ�ـ7 8

)�
K، اش روزه Jd�a B�) "$یـ ��گ و ه^5
 �,��e Aر /ن ا��و  �  �ـ� 
یـ�@
TD) 8�� ص�) ,h! ام روزه ،$,د�� 
  . اس
Q�� روزه از 
 هj �<�ید  ��ام �ه روزه ،$" ��GD �5 یBهKدر �5 ه  �� AG5 �یس
  . اس
 $"ه ذ8gّD� �5 ط,ر

  7��وهه��    روزه

(�)*� ٢١٢٤. h��B روزه از  �$" B[ �7ار �یا از ���وهه� : 

ن �5 �روز. ١K)ا $r روز دارد �	�! 
��7ن "�! ی اس .  
(�y !�	� روز روزه. ٢@< �� 
�ّ!  'ِ�e ا(" ،روزه,G)   . �?,ا(" را !�	� روز �د!ه
ن !$,را روز در اس
 س�اوار Bو�؛ !$,را روز در ��	G[ روزه. ٣K)ـ" �"ون اg7 روزه 

  �g! ردن از,M و �  . 5@" �دار M,د "ن�/$
ن�� ا�زه �"ون ���ن روزه. ٤ �� .  

;@�ّ��7 I�وه( روزه �[* ح��و 7 Vح�B7 (  
ن �ه در اس
 ��D) AJGK >@" ���ا .٢١٢٥ �*(�)hروزه ه�>@" - ر� )�"@GـK - از 

ط8 را روزه �5 �5ر� �B "@5 ددار,M�  : @"ی(�

	�: لاّو K�� �5 در �Dر سط8 را روزه  �5�5� �B "@5 مL)داده ا "$ اذان از F7ـ8 و �
��Z �� x@ی وط �� �B�5 ی �B "اه,M در روز ده L)/ ")  . ��س" ��



 ٥٩٣/  روزه  

	�: مدّو K�� �5 "�� اذان از ��Z �� x@ی وط �� �Bـ 5ـ� ی�B "اهـ,M در روز ده  /(Lـ
")  . ��س" ��

 �Zـ� اذان از F7ـ8 ا�ـ� اسـ
 [�ه�y@ـ و $,د M,ب ��Z اذان از ��" hB �5ی�� : مسّ, 
ط8 را روزه �5 �5ر و $,د M,ب� �B "@5 م ا(Lـم >@(yـ� اّ�ـ و �$ـ" دهدا ا(Lـ
$" ("اده�، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . �د��< روزه "ی�

س ی M ��s,ن از روز [�� در B �5ز(: >�رمD) UO د,$ .  
jL@U :�	ن  �5�5��K� و $,د  ً̂ F7 رم �B "@5 ط�8 را روزه �5 را �5L)داده ا "$� .  

(�)*� ٢١٢٦. �	K� و K5B �5 روزه در ]G	�>) وه ،دارد !�ر��� 
 �ـه روز در اس
نhع ر��� ً̂  "ن�/$� و M,ردن در و "ی(� �  . 5@" ��س را M,د 5

(�)*� ٢١٢٧. AJGK� 
 ا�ـ� Bو�ـ ؛�?,ا(" �5دن ا	3ر از 8F7 را ��vب (�ز دار روزه اس
K5B �uG@� 
 ��Gـ� ،�?,ا(ـ" (�ـز 7�h� A,ر �  ,ا(" B(� �5 دارد �Qا �� �دیز  ��8 ی اوس


 Bو� ؛5@" ا	3ر اول اس  ]��� 
  . /ورد � �� /ن �
�	h و7
 در را (�ز اس

  �7ه اول R*ن ]�%�ه��    راه
ر ����7�  �هه� ِل اّو  .٢١٢٨ �*(�)�< <�� 
�S �B د,$ : 

ن M,د /(��: لاّو K)ه ا "ی� ،"نید  و @"��F را �� j*< �,���B ـی@�B jـ*< Qـ�� a�ّـK� 
"$ه ه^ل >@(�y [ی�@��ا ؛�� � j*< �,���B 8�ه"ه 7*� "$F)،  ن $"ن "هید/  �ـ

5	  ��K,پB )�
K .  
ده اس
 �Bی�"DGی [�دور� از اس(@ـ" /ن ی8B و ا��ار �ـ�رگ (�ـی وسی  ��K,پ �، 


�ّ �,�7 رd"ِ  و (�,دن "ا�U ���ا )��B ه ه^ل "یـ� Bو�ـ؛ (ـ"ارد ا$ـ�ل ،/سـ�ن در �
ز ،رود 5@ر  ��K,پ ی [�دور� ا�� �5 �$" �ا  �,(� �� "ن �هید � jه هـ^ل ه7�ـ8 �ـ 

ه"ه*� � j*< �,���B "$�.١   
                                                           

 ام+ور در و کردن+د  یم آغ+از را  یقم+ر م+اه آن ب+ا ک+ه ب+وده  یق+اتيم، عرب نزد، ھYل ميزمان قد از. ١
 در ميک+ر ق+رآن، نم+ود ديي+تأ را ام+ر نيھم+ زي+اس+Yم ن، کردند  یم اعتماد آن به خود  یزندگ مختلف
   .»لنّاس والحجّ ت ليمواق  یسئلونک عن اIھلّه قل ھي«: ديفرما  یم ن بارهيدر ا بقره مبارکه سوره

 نظ+ام(ی ب+را) یع+يطب ميتقو و( اوقات انيب، آنھا: بگو، كنند یم سؤال تو از ماه  یھا ھYل درباره 
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(yـ� طـ,ر� �$ـ" 5ـ� ا�ـ� /ن @< 
ر زید در /س�ن اسFQ و ا�� �(�B ��8 ا�� ی
 i)�)Beره و�,د ("ا$
 در /س�ن) !� �¤ ی��@ً,��� j*< �,د اّول �ه  7�8 دی"ن �

B� 
�S د,$.  
ن�اط� ی [��ی /(ن ��GD از �5 �ا !ّ"ه: مدّو @ Uا�" �B ه @"ی�<,  ،$,د ��ـQ >*ـj �ـ را �ـ

a�ّK� ن دری $�� ه� د $�� /ن � �5 یB$��هJ ّ2 ا	یـا "هیـد  دار(ـ" اj ـ و@yه��] 
                                                                                                                                

  . است حجّ ) وقت نييتع( و مردم) یزندگ
 و باس+واد از أع+مّ  م+ردم ك+ه ش+ود یم+ محس+وب بش+ر اف+راد  یب+را  یعيطب ميتقو کي ماه قتيحق در 
 یھيب+د و كنن+د اس+تفاده  یع+يطب ميتق+و ني+ا از توانن+د یم+ ،باش+ند جھان از  یا نقطه ھر در و سواد  یب
 خيتار نييتع  یبرا  یعموم و قيدق لهيوس کي  یعني - ميتقو بدون بشر  یاجتماع  یزندگ نظام است 

 در را  یجھ+ان ميتق+و ني+ا  ی،زن+دگ نظ+ام  یب+را ب+زرگ خداون+د لي+دل نيھم+ ب+ه ؛ستين ريپذ امكان -
  . است داده قرار ھمگان ارياخت

  ًIم نيق+وان ازاتي+امت از  یكي اصوY+یع+يطب  یھ+ا اسيمق طب+ق ب+ر آن دس+تورات ك+ه اس+ت ني+ا اس 
 و دارد ق+رار ھمگ+ان اري+اخت در ك+ه اس+ت  یا لهيوس  یعيطب  یھا اسيمق رايز ؛است شده داده قرار 

؛ ستين ھمه اريختا در  یعيطب ريغ  یھا اسيمق ،عكس به اّما. گذارد ینم آن بر  یاثر زمان گذشت
 یگ+اھ و انگش+تان بن+د  یگ+اھ و گ+ام  یگ+اھ، وج+ب  یگ+اھ را اسي+مق ،اس+Yم مين+يب یم+ لين دليبه ھم

 نص+ف از ديخورش+ گذش+تن و فج+ر طل+وع و آفت+اب غ+روب، وق+ت ني+يتع م+ورد در و قامت طول 
  . است داده قرار ماه دنيد و ھارالنّ 
 چن+ان آن( دارد ع+ام صورت به ھم آن را مردم  یبرا بودن قاتيم تيّ صYح که آنچه است  یھيبد 

 ؛باشد مسلّح ريغ و  یمعمول چشم با تيرؤ قابل که است  یماھ ھYل) است آمده فهيشر هيآ در که
آن  زدن کن+ار از بع+د و اس+ت ريپ+ذ امک+ان آن دني+د تلس+کوپ و نيدورب با تنھا که  یماھ ھYل اّما

 در م+ردم عم+وم  یب+را ق+اتيم ک+ه ن+دارد تيّ صYح ،دنباش  یمعمول چشم با دنيد قابل گريد، ابزار
  . باشد شده داده قرار مختلف  یھا زمان

 ائم+++ه و �خ+++دا امبري+++پ روزه، باش+++د تلس+++کوپ ب+++ا دني+++دی، ش+++رع زاني+++م اگ+++ر ک+++ه ھمچن+++ان 
 ش+رع در س+ال از خ+اص  یروزھ+ا در ک+ه  یاعم+ال ريس+ا و ح+جّ  و آنان فطر ديع و �نيمعصوم

 آن ک++ه اس++ت روش++ن و باش++د نش++ده واق++ع آن  یواقع++ اميّ++ا در ح++اIت زا  یبرخ++ در، ش++ده ق++رار داده
 نص+وص و اتي+روا و اند کرده  یم اعتماد  یدن معموليد بر  ی،قمر ماه آغاز مورد در بزرگواران

 تلس+کوپ اي+ نيدورب+ مث+ل  يینم+ا ب+زرگ  یابزارھا با دنيد از انصراف �نيمعصوم از صادره
  . دارد

 یمعم+ول چش+م ب+ا، آن ذّره ک+ه باش+د  یئيش+  یرو ب+ر خ+ون از  یکوچک رايبس  ذّره اگر که ھمچنان 
 ت+وان  ینم را باش+د مش+اھده قاب+ل  یق+و اريبس+  یھا کروس+کپيم ري+ز در فق+ط و مشاھده نب+وده قابل 

 ح++دّ  مبح++ث در اي++ ،اس++ت ء نج++سیآن ش++ ک++ه نم++ود حک++م و داد ق++رار اءياش++ نجاس++ت  یب++را اري++مع
 ب+ا دني+د، اريمع ،گذشت آن حيتوض مسافر نماز شدن کستهش طيشرا از نھم شرط در که ترّخص

 ت+رخص ح+دّ  ني+يتع در زاني+م را تلس+کوپ اي+ نيدورب+ ب+ا دني+د توان  ینم ھرگز و بود  یعاد چشم
  . داد قرار شھر

 ب+ه توانن+د  یم ،ھ+Yل تي+رؤ مبح+ث در ل+ه معّظ+م  یفقھ+  یمب+ان ب+ا  يیآش+نا  یب+را محترم خوانندگان 
  . ندينما مراجعه) یستانيالس ديالس سماحة أفاده ما وفق، أجوبتھا مع الھYل ةيرؤ حول أسئلة( کتاب



 ٥٩٥/  روزه  


� هـ� راه ���ـ,��ـ( و $ـ,د "ا�ـU [��ـی /ن ���وس �� �5 ���> ه� اسB / راه ن 5ـ� از
  . "ا $,د�@ن �Uاط�

 را �ه $A در �5 @"ی�<,  !دل ��د دو: مسّ, � jـ*< Qـ�� a�ّـK�  یـا "هیـدj ـ؛� ا�ـ� Bو
ه لاّو  ،@"ی�<,  <�ی�"ی ��M^ف را �ه ��Bیو � 
�S �)B و $,د @yه��] 
 ا�ـ� اس

نK)ی [��ی اه �� @ن�اط� FG$ا �)/ �G$دا "$در  ���ـ >ی��رض  �دارا $�دت ی �
��� jرض� "$�  ً̂ $ـ@" �ـه "نیـد  د(Fـل �ـ� $ـ�� �ـ�دم از �دیز  ��وه ا�� ��� 
دل (�D دو از B ��xو�) @"ی(� اس�G^ل(!، K5B  ید�> یـ ،(�@ـ" را �ـه "نید  �اّد! 

ل �� ��Bوه /(��F)ه "نید  د� "@$ /(ـن ن�ـ� از !ـدل (�D دو و) @"ی(� اس�G^ل( �
� ،@@"�(F ن<�اید  و 5@@" "ن �هید  �اّد!ن�ـ� در <ـ�ید  !ـدل (Dـ� دو B �5در�  /(�ـ

"$��  در و ه^ل �� دا(GK[ در �5 � ��@B، "@) /سـ�ن و �$ـ@" لاّو  !دِل  دو /ن �
فd "$(i و �� ��Gا�B دو /ن "نید  از "$F)، ـ,ارد [�>@ـ [یا در��ه لاّو  ، �ـ� �ـ

دل دو $�دت! 
�S �)B د,$ .  
�ـ
 � ،d,رت [ی<�رد �5 در اه� �ه � لروز از اّو  Bس: >�رمS "ه ��ـ�B ؛$ـ,د  ً̂ �ـ�
G7وB سB ه لاّو  از روزن �F�$ ه لاّو  ،�<�ردن �hر� 
�S �B ـی و $,دG7و B سـB 

ن �ه لاّو  از روزhه لاّو  ،�<�رد ر�
 $ّ,ال ��S �B د,$ .  
ن ذ�5 اس
ی$، �J ه�
 $"ن �ـ�S ص ازJD  ـ� روز ،2 و� 
FـK)� ه  5ـ� اول�ـ


��,دن /ن ���,م (K، �) زمmB  ر,d ن درK)و ا "$�B   ،��$ـ�G �هـ از راه �Bی�5 �

 (*"هیل �ه ��ااّو �S x - �J  اه,M� "$روز �*�,O را �ـ�ء ه�ـن  -  (�ی2 �5ده �

ه�B � بK� �� �G$�5 در /ن �7ار داB ورد/ .  
ً̂ 	�دا روز س K5 ]B �) �5Bی�@�� ا ن اس
 ام �ه  Bدا(" ��F�$اّو ی  ،ل �ـه ر�hـن

�B ی ,ا(" �"ون ا�) ,LGK� ب /ورده و ی@�� س�ال ون �ـ� �KـFه $ـ�" /ن روز را از �ـ
ن اس
  Bس ،دا(" روز ��" Bا�� (� ط,ر ه��[. �د�روزه (<hه ر�" �ـ!( ل $,ال اّو یام �

�3	(، �B �J  س�ال و ")ی2 (@�,ده و در ا� ,او در �د �ـ�< " /ن روز را روزهیـ[ dـ,رت �
 B	�د �� �A �@ـه ،اول �ه �,ده ،d,رت >@(�y ��"ًا ���,م $,د /ن روز r از دویه� 
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  . (*"ه اس
ه لاّو  .٢١٢٩ �*(�)� ��  jِ�� j5
 $�ع ��S �)B  ,$از @�ـ�یا �<ـ� ؛د  jِـ�� 

j5ی $�ع � 
�S ه $"نه $"ن "هید  �� [��ی ی @ن�اط� ،او (�د ��  ��ـQ >*ـj �ـ
a�ّK� )j*< �,���B (ن دری $�� ه�  ،دار(ـ" ا	ـ2 اّ Jـد $ـ�� /ن � �5 یB$��ه

8d  . $,د �
ه لاّو  .٢١٣٠ �*(�)� � U� ,>*Bی �Lّ@��] 
�S �)B ـ� از @�ـ�یا �<� ،$,دGD� ن /(ـ

ه $"ن "هید  �� @ن�اط� ی [��ی	�د  ���ا� � j*< Q�� a�ّK� )j*< � ه�ـن در) ���Bـ,
ی $�� د $�� /ن � �5 یB$��هJ ّ2 ا	8 دار(" اd   ١.$,د �

 $A$ 8F7، A �5 $,د B(� �8د� ،/ن �5دن �Qوب �ید  ی �ه �,دن ��@" .٢١٣١ �*(�)
$ـ" دا$�G ط,ق �ه ا�� [�ه�y@ و اس
 �,ده �ه اول� � دّوم $ـA 5ـ� $ـ,د B(�ـ �8ـد

"$� .  
ه ِل اّو  �$�� در ا�� .٢١٣٢ �*(�)� 
�S در ،$,د  /ن �ـ ا	ـ2 در 5ـ� <�ید  �$��ه

��$ "JGّ� �B "@$د( �J ّ2 ا	ا �G$دا "@$�(، )��ه ِل اّو  � 
�S �B ر و $,د,u@� د ازJ ّا 
یا در ا	2L@ ن/ 
(� ا�� دوم $�� در $,د "هید  �ه لاّو  $�� در ا�� �5 اس�B "@) ا�� �

ر و ��د یFQ "$F)،  هید" �B ٢.$,د  

                                                           
، ش+ود یدا مي+ن+ان پيک+ه از گفت+ه آن+ان اطم، ن و کارشناس+ان م+ورد اعتم+ادين چنانچ+ه منجّم+يبنابر ا. ١ 

ات يّ Yع دھن+د و خصوص+اّط+ - ھ+ا قب+ل ا ساليھا  از ماه یحتّ  -ی نيّ خ معيات ماه در تاريّ ازخصوص
ت ي+قاب+ل رؤ یدا کند که ماه در منطقه او با چشم معم+ولينان پياطم، باشد که فرد یده طورذکر ش

  . شود میاطمينان، اّول ماه برای وی، ثابت  با اين، باشد یم
  
پس با توج+ه ب+ه اي+ن معن+ا، ھ+م اف+ق ب+ودن ي+ا نب+ودن دو منطق+ه نس+بت ب+ه يک+ديگر، در بس+ياری از . ٢

توض+يح بيش+تر . باش+د ھ+ای مختل+ف، ممک+ن اس+ت متف+اوت  ماهموارد، امری ثابت نيست؛ بلکه در 
  : اين است که

زمان غ+روب خورش+يد و م+اه : برای رؤيت ھYل در شب اّول ماه، اموری مؤثّر است؛ از جمله 
و نيز مختّصات خورشيد و ) مدت مكث ماه پس از غروب(و مقدار اختYف زمان غروب آن دو 

که از اختYف ارتفاع م+اه و خورش+يد و ني+ز اخ+تYف س+مت  ای ماه و خورشيد ماه و جدايی زاويه
  ...و آنش روشن ھYل و ضخامت بخش ميانی طور مقدار بخ گيرد و ھمين آن دو نشأت می

) »ب«ش+ھر (دي+ده ش+ود، چنانچ+ه در ش+ھری ديگ+ر ) »ال+ف«م+ثYً ش+ھر (اگر ماه در اف+ق ش+ھری  
  ک+ه... رش+يد، مق+دار بخ+ش روش+ن م+اه ومانند اختYف ارتف+اع م+اه و خو(پذيری ماه  شرايط رؤيت



 ٥٩٧/  روزه  

 �	�د .٢١٣٣ �*(�)��"ا �ـ[ �ـ� اFSـت هـ^ل �ـه $ـّ,ال ��Uـی��$ـ�G  ��5 در سـ
�B �5ده B� ر
 یـدر رؤ  Bاز اMـG^ف �Fـ( B@ـ,ن �G,�ـ� ��hـو ا5 (�,ده اس
 و ا	3

ل �ـ�" Uی��$M �G,د $r و  �د  �ه [��یه^ل $"ه و در �,رد �Gا �5ده و ا�"B  "دهـ
�mزم ( ،" (F,ده��5 ا	3ر �5ده ! Bروزهیh7 
K� >� را  Bا�� B K5و� ؛�د�/ن روزه

ه �,دن FG$د��ی�� ا,M ]، اط��U ن@�ی"ا 5@" �h7 "� را �UداMـ
  ا�ـ�د �ـ�< /ن روزهـ
 ّD5) زمm ره�
K .  

                                                                                                                                
يا بھت+ر از آن باش+د، طبيع+ةً  »الف«، مانند شھر )آيد از طريق محاسبات دقيق نجومی به دست می

نيز ديده شود و اگر ديده نشود، علّت عدم رؤيت، حتماً وجود ) »ب«شھر (بايد ھYل در آن شھر 
  موانع عارضی مانند ابر يا گرد و غبار بوده است؛

، اّول م+اه را ب+رای )در مثال باI »الف«مانند شھر (ين موارد است که رؤيت ماه در شھری در ا
، »الف«شود رؤيت ماه در شھر  کند و به اصطYح گفته می نيز ثابت می) »ب«شھر (شھر ديگر 

  .»ب«مYزمه دارد با رؤيت در شھر 
حتّ++ی ب++رای ي++ک ش++ھر ب++ه  –ھ++ای قم++ری  اّم++ا باي++د توّج++ه نم++ود ک++ه ش++رايط رؤي++ت م++اه در ھم++ۀ ماه

، )در مث+ال ب+اI( »ب«مانند ھم نيست و مثYً ممکن است ش+رايط رؤي+ت پ+ذيری ش+ھر  -خصوص
، »ب«باش+د؛ ک+ه در اي+ن ص+ورت رؤي+ت م+اه در ش+ھر  »ال+ف«در ماه قمری ديگر، بدتر از شھر 

  .کند؛ نه برعکس ثابت می »الف«اّول ماه را برای شھر 
بت به شھر ديگر ھم افق بوده و رؤيت ماه در آن، اّول م+اه پس يک شھر، در يک ماه قمری، نس

  .باشد کند؛ اّما در ماه ديگر نسبت به ھمان شھر، ھم افق نمی را برای شھر ديگر ثابت می
البتّه موقعيّت برخی از شھرھا نسبت به يکديگر طوری اس+ت ک+ه مYزم+ۀ در رؤي+ت، ھم+واره و 

  :کلّی می توان گفت از يک طرف وجود دارد و به عنوان يک قاعدۀ
شدن ماه در  که مثYً مانعی از ديده -، در شرق شھر دّوم )شھر اّول(اگر شھری که ماه ديده شده  

قرار داشته باشد، چنانچه در خّط عرض جغرافيايی، بيش از يک يا دو درجه اخ+تYف  -آن بوده 
ش+ھر اّول، اّول م+اه را ب+رای نداشته باشد، غالب+اً مYزم+ه وج+ود داش+ته و غالب+اً دي+ده ش+دن م+اه در 

، اّول م+اه را غالب+اً ب+رای »مش+ھد«کند؛ بن+ابراين ثاب+ت ش+دن رؤي+ت م+اه در  شھر دّوم نيز ثابت می
  .  کند ثابت می »...نيشابور، سبزوار، شاھرود، دامغان، تھران، قروين، سقز، سردشت و«
ھای  گر، بستگی به ويژگی، وجود مYزمه و ثابت شدن ماه، در شھر دي اّما در غير اين صورت 

  . ماھی دارد که در شھر اول رؤيت شده، که در توضيحات به آن اشاره گرديد
به طور مثال در برخی از موارد ممکن است خصوص+يّات رؤي+ت پ+ذيری م+اه ط+وری باش+د ک+ه  

، اّول ماه را  در »پاکستان يا ھندوستان يا حتّی عراق و عربستان«ديده شدن ماه در شھرھايی از 
تھ+ران ي+ا «کند و در بسياری از موارد ھم ممکن اس+ت دي+ده ش+دن م+اه حتّ+ی در  ھم ثابت  »مشھد«

ثابت ننمايد، که برای  »مشھد«ھم اّول ماه را در  »شاھرود«تر مثل  يا شھرھای نزديک »اصفھان
ت+وان از متخّصص+ين  پذيری ھYل، در ھرماه قمری و ھرش+ھر  می اطYّع از خصوصيّات رؤيت

  . کسب اطYّع نمودمتديّن 
از آنچه ذکر گرديد روشن شد که مرزھا و تقس+يمات کش+وری و ش+ھری ب+ه ھ+يچ وج+ه در اتّح+اد  

 .باشد افق و عدم آن، دخيل نمی
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ن �ه لاّو  ا�� .٢١٣٤ �*(�)hا ر���� K5B 
�S ـ� ،�د�(< روزه و (*,دy) ��ـ" >@

�S �5 $,د A$ 8F7،  ه لاّوء را روز /ن روزه "ی� ،�,ده �h7   . "ی(�

ن �5 را �روز .٢١٣٥ �*(�)K)ا �)B ")دا �M/ هن �hر� 
 "یـ� ،$ـّ,ال اول یـ اسـ
 [�ه�y@ـ. 5@ـ" ا	3ـر "یـ� ،اس
 $ّ,ال لاّو  ��D� �5" روز [�� در ا�� Bو� ،�د��< روزه
K5B �5 �� د�G!�3 "�! @��یا ا	و $"ه ا!^م  Zو��D روزه اش ]G	�>) 
 ،5@"  ا	3ر اس
 ً̂ �� /ب ی M,رده �Qا روز [�� در �� "� /Mـ� روز و (F,ده 	�3 "�! ،$,د  �G,ّ�� ��" و $
ن �هhده ر�,� 
 روزه روز rی "ی� ،اسh7 >د��� �ره BوDّ5 �� او Aوا� �)B و $,د 

�y)ط�ـا�G �@ـ�� ،$,د �,e,ع [یا ��3D� ��ّ,G ار �ب از TU روز [�� در >@ Aوا�ـ 
���Uه ��3Dات �یس و "ن�/$� و M,ردن از ��vب   "ی�  . "ی(�



(\/Z�*� (�)*� /]� روزه �Dدر%�ره و   

 ،5@" ا	3ر M,د $�� در ون /(���" ��vب از TU دار روزه $?ص ا��. )6�NO اّول� 
Uه,ا�� �� 
	�ت �Qب س�K� "@5 و �� �Bر$ـ ه@ـ,ز �5 ��س" ی,M�" ـ�وبQ ـ�ده�) 



�( وا�A ،اسK ط�ـا�G ه�>@ـ" ؛5@ـ" Oا�Kـ "یـ�" ��ن در ��vب   AJGـK� 
Kا�O 
  . اس

ن �ه در K5B ا��. )6�NO دّومhر� TU ر$ زوال از,M�" )اذان ��Z(، د $�� از,M 
�D$�� �� و 5@" س�ه@,ز ،/ن در �5 ��س"  
ط�ـا�G ��@ـ� ،اس
 (*"ه زوال و7 Aوا�ـ 

 d,رت [یا در و 5@"  �م را روز /ن روزه "ی�h7 �� او Aوا� )�
K .  
 ،�Dا�Kّـ ���5 	�د ��8 اس
 س�D در ��	G[ روزه اش ��DوK5B �5 Z ا��. )6�NO �ّ�م

TU ,ع از�ط �L	 دقd )اذان aFd (د $�� در,M،  سـ�D یBهـ,ا 2یـط�  از ،روزه 
ّ�ـ( �
دق �	L ه@,ز �5 ��س" �$�� �� و 5@"d ,ع�ده ط��) 
 ط�ـ,ع از F7ـ8    ,ا(" �B ،اس
�L	 L)/ �3اتD� ردن ��8 روزه,M و �م را "ن�/$L)ده" ا .  

��رم� 6�NO( .ا�� K5B �5 Zو��D روزه اش ]G	�� در �Dس 
 از ،�Dا�Kّـ ���5 ��8 اس
ه له^ M �5,دش $��� OرF� نhه "هید  /ن در ر�"$، �� ��$� �Dـ� 5ـ� 5@ـ" سـ� 

�
�( وا�A او �� روز /ن روزه ،اس
 (*"ه "هید  /ن در ه^ل ه@,ز ،ا	2 فاGM^ �8دK و 
 5@" س�D �$�� �� س}T و 5@" "�! ،$"ه "هید  /ن در $ّ,ال �ه ه^ل �5 �$�� در ا��
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�5 �� ��� - اس
 "ه(* "هید  /ن در ه^ل ه@,ز ،ا	2 اGM^ف �8د@� Gط�ا� Aوا� -  "یـ�
 را روز /ن ��ّ ��Kا�O "@5 و h7�  را روز /ن وزهر )�� Gا�� ًط ��   . /ورد �

�� ! 6�NO( .' ا���در ��ّ �B5[ یً̂  �5 اس
 س  /ن $ـA و �ه $x /ن روز ��
x$ ه� "$ه در ی �5 اس
 وا�A ،روزه �,رد در ،�� OرF� نhـ�ید  $ـ�� �� ر�>� 
 در �G,ا(" �5 ��ودL)/ ی ،�د��< روزهه از ��" /(�� � OرF� نh<�ید  $�� �� ر��ود �� 

 در �G,ا(" �5L)/ h7� روزه م را هL)ا�� و ده" ا �)B "ان �ـ,رد دو هـ� از و  ,ا(ـ,  (ـ

 (ـن ��8 ط�م �ّ"  rی � /ن اس
 �5ی	" از �@u,ر و �"ه" �ی	" "ی� ،روزه �� �� ،اس

  . در /ورد ��	� ���ّ�
را �� ) (<�	�G روزه �5 زرو  ه� �ازا ��(



  ا�X!�ف

ف .٢١٣٦ �*(�)�G!ا  ً و  ,7ّـ' ،��7ـ
 g7ـ" �ـ� �KـL" در 	ـ�د �5 اس
 /ن $�!

�ط�ا�G و 5@" ا7 AJGK� ن/ 

 �5 اس�(@ـ" �!Fـد ا!�ـل ا(Lـم g7ـ" �� ،ا7� 

ی (�ز ف ؛�$" د!�G!دت از اF!  K7ـj ،!�" ،(�ر ���وس �� �5 �$" AJGK� �B �ه
  . $,د �B وا�A ...و

(�)*� ٢١٣٧.  
ف و7�G!ا]�ّ�� d,g?�B هـ� و ("ارد ) 5ـ� سـل طـ,ل در Bز�ـ
ف ،اس
 Jd�a روزه�G!ا jه Jd�a �B "$ ر�hـن F�Oـر  �ه ،/ن و7
 [ی���G  و �

ن �ه /�M ده� ،���G و اسhر� 
  . اس

ف ز�ِن  �"ا87 .٢١٣٨ �*(�)�G!دو ه��اه �� روز س� ،ا  Aِ$  &ِروز سـ� /ن وسـ، 
�B "$
�( Jd�a /ن از �5�G و �K؛ �� اسـ
؛ ه�>@ـ" /ن ی*ـ�G از سـ� روز �ـ�� Bو

$"  ،��"ار زید�� A$ rی ف،و یr روز ی یA$ r ی �?*B از یr روز ی�G!ا 

روز $*�G�� j' " ی� ،U@� روز 5��G�� 8' $" ،ا��GّF ا�� 	�د ؛("ارد ��Bّ�@ا���5ّ" 
")ط وا�A ه��ه 	�د دو روز���Gا� ��ا��Gـط  �ـ� ا!�Gـ	x اeـ	� 5ـ�د، ؛ ���� �@

("؛ �@�� ایـ[ ا�ـ� ه*ـ
 روز ���Gـ' وا�A /ن ا�� '�G�� j�5 روز ��" را ه 
س
،")(ـ" و ه��[ ��� '�G�� jرا ه j�) �5 روز 
ط وا�A /ن اس�Gطـ,ر در �ـ,رد  ا�

�دهj و)U و jروز دوازده...   
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ف اس
 �ا�G"ا .٢١٣٩ �*(�)�G!ن اس�F س� روز �5 �"ا87 ز�J�، اذان aFd روز 
 اّول و�G)ا�ن / ��@� Gط�ا� Aـ�ب اذان ،وا�ـv� سـ,م روز 
و در �Jّ�ـ2 $ـ"ن  ١.اسـ

ف،�G!ا B�) ـ�د	 B؛ ی�@ـ
5	K�) Bـ B��D�  روِز اّول  س� روز aFـd ا(ـ" ��ـ" از اذان, 
��ـ8 ای@�ـ� از اذان  ���G' $,د؛ ه�>@" F�5,د روز اّول را از روز >�رم �Fـ�ان (�یـ"،

("��Z روز اّول   اذا�� "LK� رم در  .ن ��Z روز >�

  اع���ف k %�دن�mح `ی�Rا
ف Jd /ن ���ا .٢١٤٠ �*(�)�G!�5 ا�"$� a، ا�$ 

 $,د 5ـ� یر! 3Bیmزم اس

"�� 8pKذ�5 � ،در� �gG?� رت,d ��B د,$ :  

��رم لاّو  �Rط� �' :&��X7، ن��$B7 و A@ع� *R�%،  *G@ ;% ف را��اع�
*R�% 0; روز A@ا��4م ده* و حّ*ا �%�@  

(�)*� ٢١٤١. K5B 5� ف�G!ا �B "@5 )'�G��(، " �Kـ��ن و !7ـ8 �$ـ" و از ی�
U ز  Q/نیف ه��G!ن ا��7
 و اM^ص دا$ـ�G  ،وe, ذ�5 $"(ّ�
  ط,ر �5 در  "g7

$" و ط,ر�� ���K� ذ�5 $") ٢١٣٨( �5 در، "$� '�G�� ا87 س� روز"ّ� .  

  %�R* روزه �X7��R I4]� :&ط

ف .٢١٤٢ �*(�)�G!5@@"ه ا  5ـ� K5Bـ [ی�@ـ��ا ،  �$ـ" روزه ،ا!�Gـف مّیـا در "ی�
�)B ")ی��  ،�د��< روزه  ,اs زن و spء و �KD)، *	�G!نا Jd�a )�
مّیـا در و Kـ 

ف�G!زم ،اm )�
K �5 ص ،روزه,g?� ف�G!ا "$ Gّ�Bـ - �$ـ" �ا روزه ه� ���� ؛�
ر�اسG روزهL�،  ّFJGK�B ء وh7 - 	5B 
 . اس

ن ذ�5 اس
 در �ّ" ی$B  '�G�� �5
 ،�5B "@5 روزه را �ط8 � �ه�5ر ،روزه اس

                                                           
پ+س از اذان مغ+رب ( و ش+ب چھ+ارم) ن روزيقبل از اذان صبح اّول+( تواند شب اّول  یم، البتّه فرد. ١

جزء س+ه روز ب+ه حس+اب ، در محاسبه، ن مّدتيا  یلو؛ ت اعتکاف داشته باشديراھم ن) روز سّوم
 .ديآ  ینم



 ٦٠٣/  اعتكاف  

ف (�G!ط8 $"ن ا� �!��� �B د,$ .  

 Lـ�4B7 o7* در �ی 	��; ���ر L�B7* در اع���ف: I/R و ه���R Iط
  4B7 v* ا��4م �Rدی%�ده و در 

ف .٢١٤٣ �*(�)�G!در ا "LK� ام�J�ی ا "LK� F@ّ�ی �Bا "LK� �	,5 یـ "LـK� 
�i ه� $�� �g��Jdه و (� "LK� در �� a�B "$�LK� i" از و �@u,ر ��، "LـK�� 


ص �5 اسgGMا �� ��ّJ� یص �@��3 M یdّ  ��وه MB �G$ا") "$ع �8ّJ  و ��Gا� 
ت و �@ط2 ��دم /�" و ر	
 و

ّ
^J� '�G?� ��$ "$� . 

ف در س�*�وع �,دن �G!یا"�K� � - Q�"�K� از ��؛  – �5 ذ�5 $" 

 (�Kـ�S
م /ن ر�ًء و ��L)ا Kـ
 �LK� �5" ( یBاّ� در �و ا$�ل ("ارد  ا��" �3�,ب �,دن، اّ�

K� ً̂ ف !�8  ،� اس
�ّ @�و ���G!وعا�*� �)B "$[ �� g7" ر�ء هـj ا(Lـم ی�@�� ا ؛�
  . د(*, 

ف، .٢١٤٤ �*(�)�G!زم اm  
م �r "LKی در اسL)ا. $,د ا�� ا!�Gـف rی [ی�@
م �LK" دو در  ,ان B(� راL)از �"ا >� داد ا jه "@$ی � 8gGّ� �� jه "@$ �ـ� �<ـ� ؛�

�5 �$@" �8gGّ هj �� �ا  �,(�  ًب �r "LKی !�	K� "),$ .  

  %�R* ،ا�R �=�X7 �0ع�ً  او ا�Lزه >; �>B ا�Lزه %� اع���ف: ه/��R Iط

ف .٢١٤٥ �*(�)�G!ا ً  او ا�زه K5B �5 ا�زه � "ی�!�$ �FG�� 
�@ـ��  ؛�$"  ،اس
 ،�ـ�ام اسـ
 �<ـ�ی
 د ی رeـیـا�ـزه �"ون  ،�5  ,7ّ' 	�د در �LK" �[ در �,اردیا

ف (�G!ط8 ��ا� �B "$ف �!� اذ. ��G!ل ا�� ا[ یـ[ �$ـ" و ای
 وا�ـ"ّیـ�� ط,ر ��
@�ـ� زن �ـ"ون ا�ـزه $ـ,ه� از �@ـ�ل Mـرج و ی ایـ/(ن �$" و  �د�K,ز �از رو ،
یّ اذ

"$	�>@ ،���G' $"ه ��G!ا ]B 
ط8 اس� .  
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��R Iط� :&��X7 ن در��ف 7��رج ,ن از و %���* �@%� اع��D ـ�د/� 
  اP �0ی�R �Lع�ً  ،�Dوج >; ��7ارد در ��7

(�)*� ٢١٤٦. (ـ" و �ـ� �ـ�ایـ���G' در �ّ"ت ا!�Gـف ��� "LـK� " در�ا�ـ,ر  
5ـ� در �Kـ��� ��ـ" ذ5ـ�  - �5ـر eـ�ور �از �M "LKـرج (*ـ,د و ا�ـ� �ـ�ا ��eور

�B رج $,د -$,دM، ��)رج از �LK ،/ن 5ر mزم اس
 ��5 ��ا �G*B از ز�M")�) " .  
ف ��ا ��,ارد .٢١٤٧ �*(�)�G!8ّ اJ� رج $"ن ازM �5� � وی/ن � h�� درB  از

$" B[ �7ار �یاز ا ،ه وا�A اس
 /ن� : 

� ا(Lـم /ن ( �ا �5 >ره یBه �eورت. ١��
 ).ر	ـG[ یBسG*ـ, د( ��Bـ8  ?ّ�ـ ؛Kـ
٢.
�@� 8KQ.٣ ١ .�eJG8 اسKQ.ا. ٤ ٢�� ,eو�اداء  Aِز وا� KQـ8 وا�ـA ی ٣(�
Q�
 در d,ر � �@�B  8KQ مL)ی�5 ا�Gدا$ـ i)� "LK� در ,eو  ا��ـن ("ا$ـ�Gیـ ٤  

"$�.٥ ٥  هـ� /(yـ� . ٩ ٦(�ـز ���ـ� ،sیدت �ـ� �ـ! ،
ّ�ـ� ��ـ i، �L �@ـزه�� *. ٨ 
ب � �eBورت !�	K� ��B /٧."ی   

Q ا�� ��ا ،� �,ارد ذ�5 $"ه�در "LK� رج $"ن ازM� ر$" 5ـ� ا(Lـم دادن  �5�
$"/ن ���G از ا� x)م ("اL)،  8KQ 8�� �,ـeو ط �ـا$ـ�ل و ا�J� GـK�B،  8ّـFJGّ یـ

�B "$� .  
�� F7ـ8 ذ5ـ� $ـ" - ��eور 5ر س�G��، �� AF' ا�� .٢١٤٨ �*(�)�K� از - �5 در 

                                                           
  . ا باعث نجس کردن مسجد شودياش ماندن جنب در مسجد بوده  که Iزمه. ١
 . شود  یاعتکافش باطل نم، غسل واجبش را انجام ندھد، البتّه اگر مستحاضه. ٢
داش+ته باش+د،  خارج شدن برای وضوی نماز واجِب قض+اء، در ص+ورتی ک+ه وق+ت قض+اء وس+عت. ٣

 .محّل اشکال است
 . مثYً باعث نجس شدن مسجد شود. ٤
 . د از مسجد خارج شودياط واجب نبايبنابر احت، نداشته و ممکن باشد  یاگر غسل در مسجد مانع. ٥
توان+د از مس+جد خ+ارج   یا ف+رادا ھ+م مي+نماز جماع+ت   یبرا، که درمّکه مکّرمه معتکف شده  یکس. ٦

 . خواھد نماز بخواند  یه که ممکّ  شده و ھرجا از شھر
بنابر اين چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه يا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف . ٧

تواند برای آن، با رعايت ساير شرايط خروج، از محّل اعتکاف خارج شود؛ ول+ی نباي+د م+ّدت  می
د؛ ب+ه ط+ور مث+ال اگ+ر ي+ک ای که صورت اعتکاف از ب+ين ب+رو خروجش طوIنی گردد، به گونه

  .روز از ايّام اعتکاف، تا حدود دو ساعت، برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد



 ٦٠٥/  اعتكاف  

"LK� رجM د,$، � از ا!�Gـف d,رت �5 �ا �,(� �� ،��دد Bط,�M )mو�x �ّ"ت Bو
	x ،��ود [���G!ط8 ا� 
ر ی إ�5اه �رو از �Mو�x ه�>@" ،اسFیـ ا�یـ و اeـ�3ار  

$" B	�ا�,$� .  
(�)*� ٢١٤٩. '�G�� ًا و ،ا��"�! GMا ��Q ر دراز �Jـ8ّ ا!�Gـف  ،� �ـ,ارد �Lـز�

رج $,دM،  �� "@<ه�
�ّ! !�$ j�� ]GK)ا")B از روی $ـ" B	�ا�,$ـ ��،  x	ا!�Gـ
ط8 ��B ا�� �� ا�5اه  ؛$,د رج $,دیاّ�M رFا� ف و ،�G!ا�ط8 (� �B در  ؛$,د �>�

����K� ٢١٤٨( ,رد.(   
(�)*� ٢١٥٠. "$� Aوا� '�G�� �� "LK� رج $"ن ازM ـ ،ا��� ،Mـرج (*ـ,د Bو

ط8 (�� x	�G!ا ه�ر اس
 اّ�@�B ١.$,د   
ز اس
 �در �,ارد .٢١٥١ �*(�)L� "LK� رج $"ن ازM �5، F) '�Gاز �" �ی�� x

ز ����"ار (�"LK� رج ازM و در ")�� "LK� ن ،�ون ،در d,رت ا��F)یـز  ،" در روزی �
م /ن 5ر Bو�؛ @"�� �@*یسL)ز  ،ا�� ا '�G�� ]GK*) � � ،$ـ,د �B ا(Lـم (�ـی� سـیـ�

Gا� ��م /ن 5ر و ر	ـi (�ا$�ل ("ارد و �@L)از ا "�� Aط وا��ـF) ز�<ـ�  ؛@"�" �@*ـیـ
5ـ� Mـرج $ـ"ن از �KـL"  � ,ا(ـ" در�ـ,ارد Bا��G�� �GّF' �. "ی�e ��)/B U�/ xور 

ز اسL�،  یزط�ا�G ه�>@" ؛� راه ��ودی� س AJGK�  � O ن/ 
  . اس
ز<در ه@ .٢١٥٢ �*(�)L� در �,ارد "LK� رج $"ن ازM م، Gا� ��ط وا�ـ�Aـ�@ـ، 

ه ,5 
ب $,د� د�[ �Kی �  mزم اس?G)ا 
� �G?ـب �Kـ�ـ� ا(�<ـ� /( ؛ر ر	
 و ���*
$" �5 در ا ��!� $,د �ّ"ت �G�5 ،دور �� "LK� رج ازMی" از /ن راه یـ[ dـ,رت �
  . ��ود

ن .٢١٥٣ �*(�)K)ا �B ")ز از  ,اQ/، مف ِ
 �ّ ( ه@<�G!در ،ا Qِف  ��ـ وا�ـAِ  ا!�Gـ
ف ،/�" �B U�x*�� ا�� �5 5@" $�ط ،[�ّ ���G!را ا   ,ا("  �B �و [یا �@��. 5@" ره� 

ف ،�(i و �*�8 /�"ن U�x و7
 در ،$�ط [یا دادن �7ار�G!را ا -  ّG�B در روز سّ,م - 

                                                           
 جناب+ت غس+ل انج+ام  یبرا و بماند  یباق اعتکاف محلّ  در عمداً  و باشد شده جنب معتکف اگر البتّه. ١

  . شود  یم باطل اعتکافش، نشود خارج اعتکاف محلّ  مسجد از
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� و 5@" ره ّ! �B�Gـ�x /�ـ"ن هـ�Uـ �ـ"ون 5@" $�ط ��G'� ا�� اّ� ،("ارد هB jا$�
ف �G,ا("�G!را ا i37ـ a �ـ� �Kـب �dـB J[ $ـ�ط�ط وا�ـA >@ـ�ـ�@ـ�� ا�G ،"یـ(�

�)B /ی" .ف �5دن ره $�ط( [ $�طیا دادن �7ار اس
 ذ�5 نی$�G!ن [�� در ا/ ("�� 
ف $�وع از�G!ی ا 8F7 ن $�وع از/ Jd�a )�
K ؛���� ن "ی���فا!�Gـ 
ّ�ـ( � ه� 

"$� .  

Iط ده�R :ح�ام ا�0 را ی�>�ره� &��X7 �% ;< *]< g�'  

(�)*� ٢١٥٤. '�G��، ا��� Jd�5ـ� در  یaB �,دن ا!�Gـ	m xزم اسـ
 از 5رهـ
��Uه ،$,د �Bادا�� ذ�5�) �رت هGK@". "یF!  : /ن 5ره

�ش�/� و ��ع. ٢ M,ش ��, "ن ی��, . ١ � �Kء. ٣. ه�@�Gو اس T�� از "ن��,سـ و 
��( $�,ت �رو@� Gط�ا� A٤) وا� .��دL� ٥ �5دن . �Mوش و "ی�	 .  

م �,ارد 	,ق !^وه �� ا ،ن ذ�5 اس
ی$L)ف �ـیا�G!ط8 5@@"ه ا� ��@B "ـ$ در ،�
ف�G!�5 ا B ر,d، ،"$� ]�ّ�� Aف، وا��� 	G,� ��ام اسـ
 و ا�ـ� ا!�Gـ@�  Aوا�ـ

،"$F) ]�ّ�� ع  درز هj �,رد ��� ,G	 ���� ا�G ،� �,ارد�ّ و در �� ��@@�� Aط وا�ـ ��ـی

K�) .  

ت "(xی��,  از >� -ت یّ !�3  "نی��,  ���G' ���ا .٢١٥٥ �*(�)
ّ

��ت >� و ��Fد 
ّ

�� 
�ی�  -(�Fد )�
K ن�� "نی��,  وه ,F$,M ر  در,dB �5 ت /ن "نی��,  از

ّ
 ،�ـ�د �Bـ �ـ�

�ی� )�
K ت /ن "نی��,  از ا�� و
ّ

�� �)B ل ��د  ,ا(ـ" �Bـ ���G' [�ه�y@. ("ارد ا$�
�,ن ���� از F$,M, و ���3ّ @"هی$,  �,اد ازd ی iی� "��، ,{�$، �M�� د("ان ,F$,M 

دهDGاس �" در و "ی(�K�� �5  
ً
m,��� Q�� D�G���] �3! �B "@)م ،ز�*G,  اس��3ـ� ! 

ن)/ �ی� )�
K؛ �س BوK,  ا���ه�اً  �،!3 Z �)�B زم و ("اردm )�
 را Mـ,د B@ـ�� Kـ
  . �د��<

ف �ل در .٢١٥٦ �*(�)�G!8 س� �� �"ال اpK� ), �د�ی  �ـ� dB �5,ر  در ،B@ید  
"g7 �F�Q �� 8 ط�ف�ر و ���Zا �h	�
 g7ـ" �ـ� ا�ـ� اّ�ـ اسـ
 ��ام ،�$" ��� � و 

ر�Zن رو$[ و �2 ا"$ ���
3 �5دن ط�ف �� و �M ه وFG$ـ8 ط�ف ا� (ـ� ،�$ـ" ��



 ٦٠٧/  اعتكاف  


�( ��ام  @�K، ���� از  �Gدات [ی��F! B� "$ ���Gـ' 
�ّ ( و �O، "g7^ [ی�@��ا. �

  . اس

ف �ل در .٢١٥٧ �*(�)�G!ا،  �Mوش و "ی�	و  ��@� Gط�ا� Aو داد (ـ,ع هـ� ،وا� 
"Gس� "@)ر�� ،ا�ره �h�، �eوم ����� ه�>@" ؛اس
 ��ام ...و ��L)ه ا"$، Jـd�a 
B� "$ف�� ا�Gی سی �B �,اد M,را�5ّ  � �ا��GّF ا�� ���G' ��ا. ��G!ت ا�ر ��  ،<)
 �Mوش $,د و ر ی�	<�یاه د " و �ا ���ـ"�ّ  � $� �G�١ /ن ("ا$ـ،  �Mل یـ" و 	ـ�وش ا$ـ�

  . ("ارد
ّ��ت ���G' ا�� .٢١٥٨ �*(�)J� ف�G!و !�ـ"اً  را ا  ��ـj از اّطـ^ع و�ـ,د �ـ

!�$B مL)و ��ـ8   ،ده" ا ]GK)در ("ا �� �� �A $,د؛ اّ��K� ]GK)ا") 
�ّ! �� ��)/ ی
،"$� �gّ�� 8ه	���xور (F,ده و ��G!ط8 ا� �B ؛$ـ,د  Bـ� از رویـا�ـ� سـ�,ًا و� 

�� �� �A /ن $"ه و در ("ا(KـG[ /ن �هـ8  !ّ�
 /(�� �� ی�$"  B	�ا�,$�K� ]GK)ا")
7�d �,ده، Jd x	�G!ا�� aB "$� .  

  اع���ف �@�T اح��م
	�G��، x' $?ص ا�� .٢١٥٩ �*(�)�G!وس �� را ا���م L)ی ا�B 3^  ازF�B 5ـ� 

8p درK� U�x �5ط8 ،$" ذف ا�� ،5@" ��G!ا  Aِوا� �� ّ�] "$�، ��@� Gط�ا� Aوا�، 
ف "ی��G!ء را اh7 "@5 ف در ا�� و�G!ا  Aِوا� Q�� �� ّ�] "$ ا!�Gـف /(�� ��8 ،�
 سـ� از دو�ـره را ا!�Gـف 5ـ� اس
 وا�A ،5@" (�ر �$" ��Bّ�@ و7
 در /(�� �"ون را
ف در ا�� و �د���G!ا AJGK� "$ از ��" و �Uنیـ ،5@ـ" �طـ8 را ا!�Gـف ،مدّو  روز 

��@� Gط�ا� Aف وا��G!ء را اh7 "@5 8 ا�� وF7 م ازف ،مدّو  روز ا ��G!ا AJGK� 
5@" �ط8 را، <��
�( او !�"ه �� �K ء وh7 ارد") . 

ن ذ�5 اس
 ا�� طe,  2Fی$����K� تJ )٢١٥٣ ("$	x �*�وط ��G!م  ،اL)ا �
 83Fف��G!ا،  h7ی]G	�� از س� 
��K 5"ام mزم (�ه ، .  

                                                           
که حتّی شخص غير معتکفی را نيابد که اين خريد و فروش را به وکالت از او انج+ام به اين معنا . ١

 . دھد و تھيّه آن اجناس، بدون خريد، مثل ھديه يا قرض گرفتن امکان نداشته باشد
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  از ��" $"ه ��B �5 '�Gز( ا�� .٢١٦٠ �*(�)Uنیف مدّو  روز �G!ا، sp ،$,د �
Aوا� 
رج �LK" از 	,راً  اسM ء و $,دh7 ف�G!او �� ا ��ط�ـا�G �@ـ Aزم وا�ـm 

�B  "$�، �>� ��)/ e,  � x	�G!ا����K� تJ )٢١٥٣ ("$  . �*�وط �
ء .٢١٦١ �*(�)h7 ف�G!ا Aوا�، Aر وا�,	� )�
K؛ � BوF)ء "یـ �ـ� را /ن h7ـ

 "ّ�� M� �� ر س�8 �5 ا("ازدط�ـا�G و $ـ,د �Kـب وا�ـA اداء در �ا(<ـ AJGـK� 

ء 	,راً /ن را  �5 اسh7 "@5 .  

�ره
ّ
�< Aف >�دن %�ط��اع�  

ف ،���G' ا�� .٢١٦٢ �*(�)�G!ا Aع  !�"اً  را وا���  روز در >ـ� ،5@ـ" �ط�8
"$ی � A$، رهDّ5 Aوا� �B در و $,د ط�ـا�G @ـ"ه�> ؛(ـ"ارد Dّ5ـره ،�ـ3F^ت �یس 

AJGK� 
ره �5 اسDّ5 "ه"� . 

رهDّ5 ط8 �5دنف ��G!ـ" ،ا@) F�Oـر  روزه �ـه ��طـ8 5ـ�دن !�ـ" Dّ5ـره ه�
نhر� 
  . اس



 ّ̂   ح

ّ̂  R*ن واVL `ی�Rا   ح
(�)*� ٢١٦٣.  �ّ� �)M ")او"M ل�G� �� K5B �5 3ی$�اB "$م در ،را دارا ��  ��! 

ر @" از؛ �@"( L̈Bُ� ا©س^م �و /ن را � $,د �B وا�r �F �� AیF! &pن $�ا/ : 

�� : لاّو  &1ط�"$� .TU �� د�	 Q�� ��$" ��,غ �� rی(�د  ه�>@" - ��-  �ّ�، Aوا� 
)�
K ا�� و �y� �� ّ�� ��� ��ـ Bو�ـ ،�$ـ" �Bـ d�aـL� Jـx ،دهـ" ا(Lـم �ـّ�  ،(

�Lّ�  س^مmرا ا �)B د��� .  
87: مدّو  &1ط! "$�.١   
$" ه�@" و !F" و �,ده /زاد: ��م &1طF) .  
��رم &1ط� :3GK�� i"$  : دارد GK�B< �,رد >@" �� �,دن 3GK��i و �

١ .� یB ,ا(�B .  
٢ .  . �B"( یB ,ا(
  . /ن �,دن �[یا و راه �,دن �ز. ٣
٤ .
  . و7
 دا$G[ وس�

                                                           
م+وارد نائ+ب گ+رفتن   یو در بعض، انجام حج، موارد  یباشد در بعض  یجنون فرد ادوارالبتّه اگر . ١

 . تر ذکر شده است مفصل  یھا ل آن در کتابيود که تفصش  یبر او Iزم م



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦١٠

٥ .ت [� �� یB ,ا(�D) اده,)M ت در"ّ� �Dس  �ّ� .  
٦ .  . ّ� � از �ز�*
 از B TUز("� �?رج [� �� یB ,ا(
٧ .]G$ه ("ا"�B .  

8p در /ن �,ارد gD �8 وK� /اه" @"هی,M "�/ .  
(�)*� ٢١٦٤. K5B �5 3GK��i �)B "$�، �y)/ن  ،دهـ" ا(Lـم Mـ,د ��ـ�ا �ـّ�  >@

��، D5ی
 را �ّ�  "ی� ،$,د 3GK��i ��"اً  dB �5,ر  در B  "@5، TU(� اmس^م ��Lّ از 
�� $" K5B �5 3GK��i �)B ا�� [�ه�y@. /ورد ��، �� )�
�ً  �<�ید  !�ّF  ) ً)Lّ� (ی � 


یدر 	
�( �� �5 �	�د ���ا ،/ن �� ،"ی(� �ّ�  ا��ت � ،اسـ
 /ورده �ـ �ـ� �ّ�  او 
	5B �B "$�، �A یM,د 	�د ( ���ا BوD5ی
  . B  "@5(� اmس^م ��Lّ از 

  ا�6�0ع� 7حّ(R c*ن `ی�Rا

�7� ی�'�ا��: لاّو  �Rط�   

�B ،در وا�A $"ن �� .٢١٦٥ �*(�)� Bی �ّ�  س�D  ,$� ،	�د �B@ی$�ط اس
   ,ا(
ی) /ن �� ج�ا�d G,رت در( �س,ار ��A5 و ��B �5 ")ا,G� $" دا$�G 5@" ��ّ  � را /(�� 

  و ر	
 @�یه�  ��8 �ّ�  س�D در ز�( �,رد �ه@�یه�  و �?رج ، �رو$[ �� �F �� و*���

 �یسـ و 
ا7�ـ ��ـن ا�ـره ،U,$ـB، O"(�/$ـ� ،Mـ,راO ،)(�ـ8 و ��ـ8( ١  وطـ[
تی�eور  �Dو �� س @yه��] A5�� س,ار�رت در( ,d Gج�ا�$"دارا  را) /ن �� � .  

(�)*� ٢١٦٦. g?$B �5 � یB ,ا(�B 3 و ("اردGK��i ب,KJ� ـ�)B ـ,د$، Aوا�ـ 
)�
K ا��� jاه�	ن "$ 
!3Gاس ��B و (�,ده ا7"ام �� AK5 ر و  . �}�دازد 5

ن �ه ه� .٢١٦٧ �*(�)K)ا ��B �G$دا "$رج  ���ا ("ا(" و �?�	5 ��B  
 یاس
�)، ��@� Gط�ا�  . �J �2 "@5 و 	Jص اس
 mزم ،

                                                           
 یخواھ+د در محلّ+  یاگ+ر م  یول+. در آنج+ا س+اکن ش+ود، ک+ه قص+د دارد پ+س از ح+ج  یگ+ريا مح+ل دي. ١

س+کونت   یچنانچ+ه ناچ+ار ب+را، ش از برگشت ت+ا وط+ن اس+تينه رفتن با آنجا بيساکن شود که ھز 
 . است  یق شدن استطاعت کافمحقّ   یرانه برگشت تا وطن بيداشتن ھز، ستيدرآنجا ن



  ٦١١/  حج 

ز دارد �ه ( �5 	�د �� /ن �� �eور�� ا�,ال �Qو ( Bز("� �ا�,ال �eور .٢١٦٨ �*(�)

�ّ �Dو از (�u ��"ار و 5، 
 �Kـ
 �ـ�ا�mزم ( - *ـ�G از $ـ�(�x(ـ� � - �@سA $�ن اوس

(� ��K,(ی�@�� ا. ر	G[ �� �� 	�و�GM $,دM وش�	 ]B، $ث �@�ل ،[��Sب ،اG5  �هـ
ده دDGر�,رد اس gJ �8، رس ،ا��ار 5F� ده �ـیز  ���ا �5 یBهDGاس 
@B "ـ�  ،5@ـy)@<

$"�x از ا("ازه (��F) x)�$ ز و
 وا�� ��mزم ( ،K�) از xط,ر� "$� x)�$ ز و�  �5
) �� �	eز و $�ن���"ار ارف �� 5	 ���ا ،g�B "$$ـ�G دا �<ـ�ی /(�ـ� �ـل د یـ ،�

"$� �e � �5�	 طـ,ر ه��[. $ـ,د KJ� iB,ب �ـ��3GK ،	�د ،$,د ��B �B �5دن /ن 5
K5B $� ً̂ �ی[ ��5 ���@� B � �5 داردB  ل�$ـی ,ا(" /ن را �� �@�  �[ 5ـj ارزش  ـ��


�ه ) j��K5 �5 $�ن وK، "F و 8 5@"ی "pار زا"�� � - �� �ـل � �ـ� eـ�یـ ی��B  @�ـ
   ١.$,د KJ� iB,ب ����ود ���3GK ��  - �5 دارد �<�ید 

 را �ـّ�  @ـ�یه�  D5ـف 5ـ� �$ـ" دا$ـU �Gـ,ل ���ـ"ار K5Bـ �ه ه� .٢١٦٩ �*(�)
�B "ده، �یـ ازدواج �ـ� ج�ا�B Gو  �Mل "یـ�یـ Mـ,د ��ـ�ا �@ـ  در ،دارد �<ـ�ید  8یوسـ

د یـ�*ـّ�
 ز  و ��B سـ?B Gدر ز("� $,د �,�A �ّ�  راه در U,ل /ن �dف dB �5,ر 
��"GD،  �ّ� �� او Aوا� )�
(yـ� و Kـ@< Aـ�,� G?سـB  ده$ـ"	ـ,ق ا��ـF)، 3GـK��i 

(ـ�  ،[ �� ط,ر ��لی�@�� ا. اس
 وا�A او �� �ّ�  و $"ه �KJ,بM ]Gا�ـ� �ـ"ون دا$ـ
���B،  ��G?سB  ده��(ـ���B 3GKوG7 ،ا	�B "G	,ق اM ـ,لU ]G$�5 !^وه �� دا 
 ،i اس

"$� �G$دا jرا ه �� �� ]G	ل ر,U .  
نا��  .٢١٧٠ �*(�)K)ا،  r�وسی� �G$�� 8p �ا ���K� �� ��ّ,  وا�ـA  ،دارد �5 �

�ـ
 ���ـ,ل �5ـ� /ن را �ـ� 7 �"اریـ>@(yـ� �M  ،ر	�D� �� �� ]Gو$ـ" �اس
 /ن را ��ا
ف �
 ���,ل ��5 	�وش /ن �� �G�5 از B 7در d,ر  ،/ن �?�د و�,د ("ارد ��زارJا�

دی�eر ز ( �� 	�د ("$F)، ف �$ـی�Jو$" و �� �� ��ود و ا�� ا��D� ـ�وش  ،"" /ن را	
) Aن وا�/�
K .  
(�)*� ٢١٧١. K5B �اسـ
 و �?ـرج  B@� �� 5ـ	یه�  �دارد �5 ��ا �5B ��"ار �

                                                           
ک+ه ب+ه   یاز شده مثل خانمين  یاکنون از آن ب  یاج داشته ولياحت  یطوراست اگر قبYً به مال نيو ھم. ١

  . باشد  یازش نميمورد ن  یور آIت وير آن زيا غي  یريعلّت پ
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(,ادهM د و,M  یاش از راه �*�وع د�>� )Qل�$" B[ ���"ون �*ّ�
  ��) � از /ن �� 

ف �?ر� v$ ��@B�ی��8 ا-D5 �5 داردx را�B  "ص د یده?$ �?ـر�x را  �<ـ�ی
�� �� ]B  "@5از و�,ه $�!ی  ّ� ��ده � Bدر �DGق /ن را دارد اس�JG�5 اسB "@5 - ) و� �

K5B "ـ�ف 5@ـd �� دارد را در راه �y)/ ز(ـ"� ،�5 ا��B ـLّ� ـ8 /ن ��ـ" ازF7 x �ـ
و D B "@�)، 3GK��
  . i �,ده و �� �� او وا�A اس


 ���FG در و�,ب �� .٢١٧٢ �*(�)!3Gاس، 
!3Gاز اس )��B 
 /ن در 5ـ� اسـ

$ـ" K��iـM 3G,دش $�� در ��ّ�' ا�� ،[ی�@��ا ؛وط@x و $�� از (� ،اسF) ـ�ا و�� 

رتL  ی Q�� ید  $�� �� /ن�>�  ً̂  در و ��ود �ّ"ه ��L)/ ��B �� 
 �G,ا(ـ" �5 /ورد دس
 از /ن �L)/ �� ��ّ� ل و رودم را �ّ�  ا!�L)و ده" ا 
 &ی$�ا �یس!3Gـ( را اسـ�� دارا 

"$�، 3GK��i ب,KJ� �B و $,د  "یـ(� �ـّ�  5ـ� dBـ,ر  در و /ورد �ـ �� را �ّ�  "ی�
� ��"اً  ه�>@"�B Uا(" �5 5@" "ا�,G� د وط[ از,M �� ��ّ� او �ـ� �ـّ�  <ـ�ید  ،رود Aوا�ـ 

)�
K .  

   �%*� ی�'�ا��: مدّو  �Rط

(�)*� ٢١٧٣.  اسـ
 5ـ� ��@[ ی�� ا�$"  �5�B $�ط وا�A $"ن ��  �B"( یB ,ا(
دیز  �*ّ�
 ن�"و  �G,ا(" �5 �$" دا$�B �G"( یB ,ا( و ��اج س^�ِ
  	�د� �5  ً	�! 8�7 

8�ّJ  )�
K )را �ّ�  و ��ود �ّ�� ��) ��ج ��   . /ورد �
K5 �GّF�� ی�5B  ,ا( Bا�B  �" ��Fـ,د�ـ("ارد و   /Mـ� !�ـ� ا� �B"( یBدارد اّ�  ,ا(

  . �د�$,د (3B � �GD� �5B >� Apی" � $�ای� ،("ارد

  ,ن %�دن �Qیا و راه %�دن %�ز: م�R  �ّ0ط

ن ی �$" ��GK ،راه ا�� .٢١٧٤ �*(�)K)س" ا�G� �5 ن ،راه در از او �/��و ی �ل ی �

�( وا�A او �� �ّ�  ،��ود [��K �$ـ" دور � ه�>@" ��ود �G,ا(" �<�ید  راه از ا�� Bو�، 

 راه @ـ"ی�<,  5ـ� �$ـ" ���Bـ,� ��ـQ و دور 7"ر /ن راه /ن /(�� �<� ؛��ود راه /ن از "ی�
 �ّ�، �GK� 

�( وا�A او �� ّ� � ،d,رت [یا در �5 اسK .  



  ٦١٣/  حج 


 �� /س dB �5,ر  در ،زن �� �ّ�  وا�A �,دن در .٢١٧٥ �*(�)FK)�A و �,ا ث ده
��Gا�B دش ا,M ی��"$
 �( $�ط ��Jم دا$G[ ه��اه ،�[ �Kـ" �ـ[یا ا�� و$F)، زمm 

�5 �$" دا$M �G,د ه��اه �� K5B اس  [یا ���ا ه�>@" ؛�$" �[یا M,د �� او �,دن �

 را ��ـا� ا�ـ�ت �UداMـ
 یB ,ا(ـ �5اس
  dB,ر  درای[  ا��GّF ،"ی(� ��ا� را �	�د 5ر
�G$دا "$  . �,د (?,اه" وا�A او �� ��، >@�[ d,ر B در و��(� ،�

��رم �Rط� :�X0و Q�Rو@� دا  

(�)*� ٢١٧٦. 
 ��@ـ[ یـ�5 $ـ�ط وا�ـA $ـ"ن �ـ� اسـ
 �ـ� ا و7
 دا$G[ وس�
�B "$
و7ـ ،�ّ�  ا!�ل /وردن � �� و �ّ�� �� س�D 7"ر �� 	�د �5 � �Gـ" دا$ـ$ �@ـ�� ؛�
� یB ,ا( �	�د ���ا >@(�y [یا�B 	5B ا���ادا �8 �ّ�  d 5Bـ	 و7ـ
ا�ـ  ،$,د �

 �ـ�ه,اU &���ـ و �ایـو  ،��ر(�ـ� ��	G[ ��8 ،س�D �"ون ��ج ��ّ"�ت (�,دن 	�اهj ���ا
�G$ا") "$ �و �ـ� سـل /ن در �ـّ�  ا(Lـم و (*ـ"ه �KJ,ب d، 3GK��i,رت [یا در ،�
Aوا� �)B �"$ � $ـ�وط �یسـ ��ـ" �ه سل ی سل در �5 دارد @ن�اط� ی [��ی ا�� Bو


!3Gاه" دارا را اس,M و �,د �B ")ـ�دد �*ـّ�ف �ّ�  ��  ,ا�، Aوا�ـ 

 اسـ!3Gاسـ 
��B  ,Mیx ا را���م L)ل در �ّ�  ا[ �و اّ�ـ ا�ـ� >@ـ 5@ـ" �Dـ� @"هی/ �ه سل ی س

 اط�ی[ ��ی�)@B زم ( ،("اردm�3Gاس 
K�� 
!B د را ��ا,M� / ل  . "ی(�@"ه ��D یس

  ح^ ��0 7ّ*ت در ���Dاده ��(�ت �Q'\7 ی�'�ا��: �[�R I4ط

(�)*� ٢١٧٧. A�,� �� مL)ا �y)@< B� )5ـ�  B$,د �5 	�د (G,ا(ـ" �?ـرج K5ـ
��MB 
ن �� او وا�A اس)/ - �yّ� ی - ��8 زن و)K5 B ـ��M "@<�5 ه�B �ـ�  �/(ـ


�وا�A ( �وK، �
 (��دن BوMدا�U / ��D)ن �ـ�ارا  ،	ـ,ق ا��ـده دارد Bسـ?G �و �(
$" F) iB,ده و �� �� او وا�d ]��) A,رت 	�د �3GKیدر ا ،[ 5@"� ��� .  

ّ̂  از %�ز	/� از �_ �ز�*	 �17رج �Q'\7 ی�'�ا��: �R I/Rط   ح

(�)*� ٢١٧٨. �eط,ر�ّ ا�� و '�ّ�� 
� �5 "$� �� 
�ّ! ]G	یـ �ـّ�  �� ر �gـ�ف 
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 اشMـ(,اده و Mـ,د B @<"سـG و 	�ـ� از  �س ،راه [یا در دارد �5 �در/�" و U,ل (�,دن
�G$دا "$میّ ا در ،در/�"ش و7
 @��ی��8 ا ،�  �ّ� "$ ،�ـ�ود �ـّ�  �ـ� ا�ـ� 5ـ� �ط,ر ،�

 اش Bز("� @�یه�  (G,ا(" �5 �ا�,(� �� �$" ا("O در/�"ش ی �$" ("ا$�G �در/�" <�ید 
ی سل �روزه ��ّ �� در را h��B میّ ا از
�( وا�A او �� �ّ�  ،"ی(� [� �� سل K .  

@yا�� [�ه� K5B "ار���ل � �G$دا "$رف ���ا �5 �g� xLّ� 	 ،اسـ
 5Bـ
�(,اده و M,د ��ش إ��ار و AK5 ���وس ،/ن �ل BوMاش "$ از ��ش إ��ار 7"رت و �

سA �5 �<�ید  راه@� x)�$ "$� jه �G$ا") "$ �ّ�  و (F,ده d 3GK��i,رت [یا در ،�

�( وا�A او ��K .  

 Bا�ـ,ا� Mـ,دش از ،���*ـG[ از ��ـ" ا�ـ� ،�ـ�ود �ّ�ـ�  ,ا(ـ" B �5 �Bز( .٢١٧٩ �*(�)
�G$ا") "$ً̂  هj $,ه�ش و �  �ـّ�  ا(Lـم و ("هـ" را او ��MBـ و (�Dـ� و �$ـ" ��	� ��
A�,� ز("� در ��ددB �� و ��ج 
دیز  �*ّ� ��"G	، 3GـK��i ـ�)B "ـ$ او �ـ� �ـّ�  و �
Aوا� )�
K .  

  �%*ه �*اQ�R: ه���R Iط

ن ���ا �ا� .٢١٨٠ �*(�)K)ا ��B 8d$ـ" �ـّ�  @ـ�یه�  ��"ار �� �5 ��دد ��،  اّ�ـ
ی�� ا$?ص  ��"ه�ر  T�Mت �� !�ـ"ه دارد 5ـ� ا�ـ� ��ـ"ار �ـ"هی ز5B  �Gدا$ـ��

5	 /ن �("ه��7 ،$,دB ��  �$" �ّ�  @�یهF)، رت [یا در,d،  �ّ� او �ـ� Aاهـ" وا�ـ,?) 

�( B	�j��، 7 [یا �,رد در �,د وK ��] یا��@ 

 و7Mدا�U ه"�B ص رسـ "ه��� ا$?
"$
 و7
 @��یا �<�؛ (� ی �Mدا�U ه"�B Kر��ً̂  5ـ� �$" دور   و�ـ,د �ـ� !�ـ^ء اdـ

 اّول @�ـ�یا [��ـ Kـ
�( B	�7ـ [�ه�y@ـ و سـل L@Uـه �(@" ؛(�@@"  ,ّ�� �ا �B"ه [�>@
 7ـ�ض ��ـ" و /ورده �"سـ
 را �ـل /ن لاّو  یـ /ورد �"س
 را �ل /ن ��"اً  و ��	�G �7ض
�G	�� "$ /ن /وردن �"سـ
 از ��ـ" $ـ"(x �"ه�ر در او از ��� �dB �5 g,ر  در ؛�

�ده س� �ل) "$� .  
� یB ,ا( K5B �5 ه��ه .٢١٨١ �*(�)�B  ارد��")، ��B �5 5@" �7ض را 	5B �� 

رج?� �Dس �� "$ �UداMـ
 یB ,ا( �5 �"ا(" ه�>@" - $" (?,اه" وا�A او �� �ّ�  ،�
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 ز�ن "�رس س� /(�� �<� - س
دارا @"هی/ در را اش �B"هMدا�U �7ض Kر��$" دور � 
�5  ً̂ dه و �7ض [�>@ و�,د �� !�^ء ا"�B ا�ـ,رت [یـا در5ـ�  ،(�@@"  ,ّ�� d، ـ�د	 

3GK��i ب,KJ� او �� �ّ�  و $"ه Aاه" وا�,M "$ .  
� یB ,ا(ـ �5 �	�د .٢١٨٢ �*(�)ً̂  ،دارد �Bـ ج�ـا�G �ـ,رد ��ـQ �یسـ�� �دارا �ـ�، 

O^ز� و ا��]  �هeا	B و "@)8 �5 �$" /ن �� 	�وش �
�7 و �$" �B 	�وش 7�)/ 
	5B ا���  �$" �ّ�  ��  *ّ�ف @�یه� G) �3و درGK� �Lـ,ب �ـ�دد�KJ� i، ـ�y) �و >@
 ��	Gـ� 7ـ�ض �ل � �?,اه" و 5@" �7ض xیM,  �ّ�  س�D @�یه�  ���ا و (�Dو�GM را /(�

$" Lّ�Jd x�� aB  ،$,د �*ّ�ف �ّ�  �� $"ه� .  
(�)*� ٢١٨٣. K5B �5  ً̂ F7  �ّ� �� او !�"ه 
�S و $"ه jا5@,ن ه T�M ی ز5ت 

)��
 در �� �M و �}�دازد را /(� اس
 mزم ،�$" �B �"ه�ر Mدا�U �)/ ��  ّ�! 
�Dس  �ّ� 
�ی� )�
K ؛�GّF�� ا�� ا�B ا���او  jاه�	ا �5 $"ه ���ادا �و �ـّ� ( دو هـ�  Tـ�M یـ 

5	) ز5تB )�
K، �� j5ی $�ع �  در �� ـ�M ��ـ�ا او از و (�ـ,ده ��ا��ـ� وا @ـ"هی(�

Mدا�U  2ّ� !�$B، AK5 زهی $�ع �j5 و �B "@5 ا�  ��Bرس را �و �ل او @"هی(�

�اّو  در B$�! �2ّ  �ادا در ��ّ"  g7" ،	�د �5 ��,رد در و (�,ده�] 
d�	 ]��� TU 
 �ـ� را 5ـتز  و T�M �ادا   ده" �B ا�زه او �� ،�$" دا$�G را �ّ�  س�D از �ز�*
 از

M� �� �GMرت [یا در ،�}�دازد ��"اً  و ا("ا,d، ـ�د	  �ـ�U  2ّداMـ
 �ـ� را �ـّ�  ا(Lـم "یـ�
!�$B م"ّ��   . "ی(�

  و ا�6�0ع� �ط$=��ر

ن ا�� .٢١٨٤ �*(�)K)ا  ًر $�!�F�ط "$ی 8ّ5  [� �� ���ا و � *?�B از  � �ـّ�  @�یه
ز�( ط�A /ن �� �G$دا "$
 ط�A رسـی>@(�y و7
 در  ،�	 و �ـ"ون $ـ B"ه و �ـ"ه�ً!�

G?سB  ده��8  �صی7�8 وd,ل 	,ق ا�7 ١ "$ه - �>Gا��� �ـ� دسـ��  �هـ ه�>@" �
G�
 /ن (�سی /(�� و7
 در ی - Bدو	�� eـ���  ،M 8,د F7ـ8 از و7ـ
�"ه اّ� �"ه�ر ��

"$
 /ن �Mدا�U، ر�F�د ط�	3 ،GK��
  . KJ� i,ب $"ه و �� �� او وا�A اس
                                                           

 .در موارد مشروع و مجاز تقاص. ١
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 ط�A 	� یا�� و7
 در  .٢١٨٥ �*(�)	 یـ� ���ـ[ �ـ"ه اّ� وd,ل /ن $ـ�!ً �Qا رس
G?س ده  Bه��اه ���
 ("ارد ی��8 ا ،�$"	,ق اMدا�U ر 7"رت 7"رت دارد ی@�� �"ه�

�ر و (�B /ن را BوFن ا�در  ،Kـ
��ـ"ون ز��ـ
 	ـ,ق ا��ـده ���ـ[ ( ��Uدازد و ا��

(K @��یا �"ون - �$" ���[ /ن از �G�5 �� ط�A �5 	�وGM[ ��"ار dB,ر F �� ل �ـ

ف 	�دJب إ�,KJ� ی( $,د@�B A�,� ر /�"ن وارد�e  دیـز و - )<ـ�دد( ط��Fـر �ـ� 
��F� 8d5	 ،ط�A 	�وش از �B ا���ـ��  �]  � ،	ـ�د ،�$ـ" �ـّ�  �ـ�  *ـّ�ف �هـ@ـ�یه

3GK��i ب,KJ� او �� �ّ�  و $"ه Aوا� 
   ١.اس
ه ه� .٢١٨٦ �*(�)�  �ّ� �� K5B Aـ" $"ه وا�$ ،/ن /وردن �ـ �ـ� در �و اّ�ـ �

3!xG @��یا   M� �� "@5 و �لاهGود [�� از اس��، Aوا� 
 5ـ� �FB �  ه� �� را �ّ�  اس
 ا�� G�Bّ  /ورد � �� $"ه� G?سB "ـ$ ،�د�ـ�� �ـّ�  /وردن �ـ �ـ� از F7ـ8 >@(yـ� و �

Aوا� 
 را �ّ�  ،�و �  �O از �5 اسh7 (�y و @"ی(�@< K5B از ��ـ" ا�ـ�ت �"ون 
x ,	 �� )�
�5	 و Jd�a ،"ی(� �ّ�  او B "اه,M د,� .  

ن ه��ه .٢١٨٧ �*(�)K)ا ��r ��B ف �5 $,دD5  � یB ,ا(ـ و "ی�@� را �ّ�  @�یه
]G	را �ّ�  �� ر �G$دا "$
 &ی$�ا �یس و �!3Gاس  jهjاه�	ـ" $�، 3GـK��i ـ,بKJ� 
ل /ن در ا�� TU. اس
 وا�A او �� �ّ�  و $"ه� 	�ّg B "@5 از 5ـ� 
!3Gاسـ � �Bـ

رجM ا(" و $,د,G) ار  را /ن" O "@5 : 

'��5 �$" �*ّ?ص او ���ا >@(�y. ا  دا$ـ�G را /ن �روزهـ در �ـّ�  �ـ� ر	ـG[ یB ,ا(

م �� �,ّ	2 ،�5د B(� �ف�g را �ل ا�� �B@ی اسL)ا  �ّ� �B "ـ,رت [یـا در ،$ـd، 
  . $,د �GK� �Bّ�  او ذّ�� در �ّ� 

$" ���,م >@(�y. بF) �5 ل و�,د 	�ض ��، �B �GK)ی ��دد �*ّ�ف ّ� � ��  ,ا در ،(� 
  . $,د �GK� �)Bّ�  او ذّ�� در �ّ�  d,رت [یا

ل ه� در و�، 	�ّg B �5 ل در �ـ
�7 از G�5ـ� �ـ� را /ن /(�ـ� �(@ـ" ،داده ا(Lـم �ـ

                                                           
کند و   یآن را پرداخت نم ،ده و بدھکار ھم قبل از موعديان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسيشا. ١

ل+زوم ف+روش ( ن حک+ميھم - شتر موارديمثل ب - د به نفع بدھکار استين تا موقع سر رسير ديتأخ
  . است  یجار) طلب در صورت امکان
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$" "ه��?* !,ض �"ون را /ن @��یا ی�$"  	�وB �GMوا�7� Jـd�a  ؛
 در ه�>@ـ" اسـ
م  >@(�y ،»ا�'« d,رِت L)ا �	ی�h  �ّ� �GKل �,ده  وا� �ـ� �,ّ	2 <�ید  �,(� �� و�� /ن �

مL)د /ن ا,*)، ��  ّ�! 

 ��دن [�� از!3Gد اس,M، ر  . $,د KJ� �B,ب �@ه�
ن ا�� .٢١٨٨ �*(�)K)ا ��B �G$دا "$رف ��"ار �� �5 �g� رج و$ـ" �ّ�  �?�، 

�ی ("ا$�G /ن از اّط^ع Bو 
FK) �� ـ8 /ن و�,د	Q ـ,ده� 
 �ـل و�ـ,د از /(�ـ� یـ اسـ
	8 و دا$�G اّط^ع ��5,رQ ده,F)، �� [�>@ـ و�ـ,د � �5 دا(B �)B �GKو او �ـ� �ـّ�  �Bـ
Aوا� 

 @��یا ی اسFK) �� j�� 8 ،�ّ�  و�,ب	Q و �B ده اّط^ع,� 
 از ��ـ" و اسـ


 و $"  �' �ل @��یا!3Gاس ��B از اش ��] 
[ �ـ,ارد یـدر  �ـم ا ،"ی��د  �G,ّ�� ،ر	
 �Kـ�Gّ�  او �ـ� �ـّ�  ،�$ـ" ���ور و (F,ده ���gّ $" �ذDQB �5 5�G و ��8 �,رد در ا��

�)B ا�� و $,د �gّ�� "$ دا$ـ�G را و�ـ,ب &ی$ـ�ا �ّ�ـ�� ،/ن �ـل دا$ـG[ ه@<ـم در و �

 . ��دد �GK� �Bّ�  �و ذّ�� �� �ّ�  ،اس

�  �ا�6�0ع� %�

ن .٢١٨٩ �*(�)@y�5 ه� 
!3Gاس �� ]G$رج دا?� 2�ّJ� �B ـ� ،$ـ,د� xو �?*ـ 
ی /(� ��ل 
Mدا�U ��F� /��( ،<�ید  $?ص  ,ّس& (� 2�ّJ� �B را /ن �5 $,د 
!3Gاس 
���B �B "@�). 

� B[ ا�� K5ی�@�� ا �B١ � �5 "*?F� نK)ی /ن �� ��ود را �� ا ,>� ��)/ " Mـ�ج ی
 ��D) و ,  �� �Dادهس,)M ن �� را� /(�ـ�یـدهB  jات در ط,ل ز� �ر او �ـدر ا�B GMـ
$"��د اط�" �� ��و و 	ی�<�ارد و �� او �<, � �G$ن دا"ه Mـ,د !�ـ8 !ـو  �ـ�5ـ� و�  @

�B  "@5ی�) TU ل را از او� B 3 ،�د��GKب $"ه و �� �� او��,KJ� i 
  . وا�A اس
رج ا�� .٢١٩٠ �*(�)?� �Dرج و �ّ�  س �ّ�ـ� 5ـ� �Bـّ"  در را K5Bـ Mـ(,اده �?

�B و رود ���B و �ّ� : @"ی�<,  و �"ه@" او �� ��دد��، � را /ن����  @� ( (�@@" او � rِ� Bو
ح او ��F�  UـT او از را �ـ�5,ر �ـل 5ـ� �$ـ" دا$ـ�G @ـن�اط� 5ـ� dB,ر  در ،)@"ی(�

                                                           
ه ز اگ+ر نفق+ه خ+انوادي+باش+د و ن  یک+اف) از ب+وديو برگشت اگر ن( مخارج حج و رفت  یکه برا  یمال. ١

 . ن نفقه خانواده اش در طول سفر باشدياش را ندارد آن مال به اندازه تأم
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�)B ��")�،  �ّ� �� او Aوا� �B د,$ .  
 	ـ�د و 5@ـ" �ـ�ل �	ـ�د �ـ� را �ـّ�  س�D �� ر	G[ @�یه�  	�& K5B ا�� .٢١٩١ �*(�)

 �
�( وا�A او �� �ّ�  ،�$" ("ا$�G را �ّ�  از ���*G[ @�یهK؛ �GّF�����K در B �5�� gD ا 
)٢١٦٥( 
ر� �B در �,رد ���*� ��) L@ن ذ�5 $" در ای/ ��Q $" �� وط[ ی�. 

(,اده �?رج و (��D ا�� ��j اس
 [�ه�y@ و Mرا اش  سـ�D از ���*ـ
 ه@<ـم  
 ،�ّ�  �� (�	d ]G,رت در G�Bّ  @��یا ی ،�$" دا$�G را /ن 	�د M,د @��یا �<� ؛("ه" ��

(,اده �?رج و (��D (��دن [� �� !ّ�
 �� @��یا ی ،�$" ("ا$�G را /ن [� �� 7"رتM، در 
(,اده و �د�(< �7ار دیز  �*ّ�
 و ��جMاش jه Aوا� ��D@�$@" او �� اF) .  

� g?$B ا�� .٢١٩٢ �*(�)�B �� نK)ا "*?F� �5  اسـ
 وا�A ،��ود �ّ�  �� /ن �
: "یـ�<,  و "یـ(� وا�ـ�ار ا(Kـن �ـ� را ا(G?ـب ر�ـاGM ،�?*@"ه ا�� اّ� F7 "@5,ل را /ن

�B اه,MB � �?*@"ه ی ،(�و �ّ�  �� MB,اه �B و ��و �ّ�  �� �ل [یا ��B را "*?F� در و 
x*?� �)B رت  ،�ّ�  از,d �� �)]�ّ�� رت  و,d �� �)��ّ?� د �,دن�F)، یـ ��ه درr از 


�( وا�A �ا �یه" [�>@ F7,ل ،d,رت دو [یاK .  

 در .٢١٩٣ �*(�)!3Gاس ���B، 3GـK� از i) ؛Kـ
�i $ـ"ن 	ـ�د (��"ه�ر �,دن �ـ

 ،[ 5@@" ه�>@" /ن 	ـ�د �ـ"ه�ر �$ـ"�را  �� �[ ا�� �?رج ر	
 و ���*
 	�دی�@�� ا
� Aاو وا� �� ��B ١.$,د  

(�)*� ٢١٩٤.  در 5ـ� ی��B@ـ �� ،�ّ�  از �ز�*
 از B TUز("� �?رج [� �� یB ,ا(

 در ،$ـ" ن�� $*j $�ط!3Gاسـ � و ر	ـ
 �?ـرج ا�ـ� [ی�@ـ��ا ؛Kـ
�( $ـ�ط �Bـ�


رف� و ���*g اده,)M K5B ـّ"  در را�B ـ �ّ�ـ� 5ـ��B ـ �ـ� و رود�B او �ـ� ،�ـ�دد 
"@*?F� ا���او �� �ّ�  ،5@" �ّ�  @��یا  Aوا� �B در ه�>@ـ" ؛$ـ,د i7ـ,� ]Gـ*��� jهـ 

��B �5 ")ا,G� $" ("ا$B "@5 �Gز("� /ن �� . 

�GّF� �ّ�ـ�� رد اش Bز(ـ"� �?ـرج /ن در/�ـ" �ـ و �$ـ" �ـّ�  میـا در  @�ـ 	�د در/�" ا�� ا
ی سل �روزه h��B از  @ـ�یه�  (G,ا(ـ" �ـ�ود �ـّ�  �ـ� ا�ـ� 5ـ� �طـ,ر ،$ـ,د �Bـ [� ـ�� /(�

                                                           
ع نبوده و ح+ج يفرد مستط ،د آن باشديسر رس در  یالبته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدھ. ١

 . شود  یواجب نم
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ی سل ��ّ �� در اش Bز("� h��B از  او �ـ� �ـّ�  ،dـ,رت [یـا در ،"یـ(� [� �� را سل �روزه
Aد @��یا �<� ؛�,د (?,اه" وا��	ه "@*?� �K5� رج سـل �روزهـ ��ّ �� در اش Bز("� �?

  . �,د M,اه" وا�A او �� �ّ�  و $"ه �KJ,ب d 3GK��i,رت [یا در �5 ،"�"ه هj را
ن ا�� .٢١٩٥ �*(�)K)ا ��B �G$دا "$ [� ـ�� را �ـّ�  سـ�D @ـ�یه�  از ���ـ"ار �5 �

�B "@5 و 	5B ا���  �$" �ّ�  س�D 8ّ5  @�یهF) 7 و و 5@" ��ل او �� K5B را اش�("ه��
"*?F� ر  در,dB �5 و�  �ـ� ،�ـّ�  از �ز�*ـ
 از UـB Tز(ـ"� �?ـرج [� ـ�� یB ,ا(ـ

@��Bط در �5 ی�$ j*$ 
3 �$" دا$�G را ،��$GـK��i ـ,بKJ� او �ـ� �ـّ�  و $ـ"ه 
Aوا� �B ا�� و $,د �G$ا") "$  . $,د B(� وا�A �و �� �ّ�  ،�

5	 �ّ�  ���ا �5 �ل ���"ار ا�� .٢١٩٦ �*(�)B 
 $�ط او � و �"ه@" K5B �� اس

 داده را �ل g?$B �5 �� �ّ�  سK��� �D در �5 5@@"�"M 
 /ن ه�>@" ،"ی�@��"M 

 m2ی �� x�� "$�، 
!3Gاس ���B �� د (�یا /نLB ـ,ل و $,دF7 ل /ن 5ـ�دن ��ـ�ا �ـ
	ـت ،Mـ"�
 و 5@ـ" F7ـ,ل ا�ـ� Bو� ؛�$" B(� وا�A او �� �� ��  *ّ�ف@�  ا(Lـم �ـ

rس@�  �ّ� �G$ا") "$ �یسـ و /ورد �ـ �ـ� را Mـ,د �ـّ�  ،Mـ"�
 �e[ در �G,ا(" و �

 &ی$�ا!3Gدارا را اس "$ و $ـ"ه �KJـ,ب K��iـ3G - هjGD و $*j $�ط ���� از - �

 . $,د �B وا�A او �� �ّ� 

 ��یاح��م د

 �ـّ�  از 5ـ� را Bوا�Fـ !�8 $,د �FL,ر �ّ�  �� ر	G[ سAF �� 	�د ا�� .٢١٩٧ �*(�)
 jّ���  
 ا(Lـم ،اسـ
 ��G�ّـ� �ـّ�  از ،/ن از �دور 5ـ� را ��Bا� 5ر ی ،"ی(� O �  ،اس
 (�ود �ّ�  اس
 mزم ،ده"   Aوا� O�  �� ر,FLی�م �ـ�ام (*ـ,د L)ـ ؛ا� دو هـ� در Bو

!� $,د وا ا�� [یا و ��ود �ّ�  �� �ل [یا در ا�� ،d,رت�� A�j� � ، O� ، ـ�امیـ�  
j�� � ، م $,دL)ر ه�>@" ،اه�@� 
 دارا dـ,رت در و �$" xLّ� Jd�a �B اّ� ،اس

5	 ،&ی$�ا �یس �,دنB از �Lّ� س^مmا M"د ,اه,� .  
 در "ی� 	�د TU ،اس
 �	,ر x3ی$�ا �2�ّJ $"ن از TU �ّ�  و�,ب .٢١٩٨ �*(�)


 اّول سل!3Gم را /ن ،اسL)ا�� و ده" ا K5B ل در را /ن در "یـ� (ـ"اد ا(Lـم اول س



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٢٠

م دوم سلL)و ده" ا j��، 
FK) �� ل  . اس
 ط,ر ه��[ ��" �ه س

� ّ̂   ��%��اح��م ح
 ,ا ،M,د dB �5,ر  در 3GK��i 	�د .٢١٩٩ �*(�))Bم یL)ا �Lّ� سـ^مmرا ا �Gدا$ـ 

"$�، ً  "ی�g?$ ��  �ّ� <�ید  $?ص �ّ�  و ��ود�طـ,ر �ـ� او طـ�ف از  )یـ Lّ�Bـ  �ـ
5	 ا��تB )�
K . 

 : اس
 وا�A �ّ�  در ��	A ]Gی( �,رد >@" در .٢٢٠٠ �*(�)

'� ��ـ"اً  @�ـ�یا از �$ـ" "�ـ(ا� و $ـ,د �Kـ�Gّ�  او �ـ� �ّ�  $"ه K5B �5 3GK��i ا��. ا
 Aی( !@,ان �� M,د ط�ف از را �<�ید  "ی� ،/ورد � �� �ّ�  ��ج "ون� �G,ا(" M,دش
"Gس�D�، 8�� ـ�د @��یا	� 
 و�ـ,د �ـ!3Gو اسـ jـ�اه	ـ,دن �  �ادا در ،&ی$ـ�ا �یسـ

ه �ّ�  �hی	�  ,5B را �ـ Aده و �� وا�,�) �) یـ ���ـU �8ـد� �ـ� ،��ـ" و ورد�ـ�ـ 
 ,ا( و ��ر��)B و "@)م ی "ی(� �ّ�  (G,ا(" ،/ن �L)ا  �ّ�، G?سB ـ,ق	 �Gده دا$ـ ا��ـ

"$ا� و �)�" "$ �ـ �ـ� �ـّ�  ا��ـده، 	,ق Bسـ?G �"ون �G,ا(" M,دش ��"اً  @��یا از �
  . ��DسA "Gی( !@,ان �� M,د ط�ف از را �<�ید  اس
 mزم ،d,رت [یا در ،/ورد

�اّو  سل در ا��. بB �5 �� 7"ر ]G	ل �ّ�  ر� Uو �5ده "ا�  اسـ
 j	�اه ��( &ی$�ا �یس
�� � ,ا( ی ��ر�� ی ���U �8د)B ی "@) @�ـ�یا از �$ـ" "�ـ(ا� و 5@ـ" �ّ�  (G,ا(" /ن �

ده 	,ق Bس?G �"ون �G,ا(" M,دش ��"اً �� طـ�ف از را �<ـ�ید  "یـ� ،/ورد � �� �ّ�  ا
ل وی���� در ا؛ ��DسA "Gی( !@,ان �� M,د� �y)@ـ� ی� �� ا("ازه ه�  @ �[ d,رت >@

� ��� �B ز -�(� ��" -$" �� ) jویه �� ]G	�� A� � Aوا�B د,$ .  
 	ـ,ت س}T $"ه ��GKّ�  او ذّ�� �� �ّ�  و ورده�( � �� را �ّ�  Bو� �,ده 3GK��i �5 �	�د. ج

م ���ا را K5B ،او � �O از "ی� ،اس
 (�,دهL)ا  �ّ� )�G�B ا���  5ـ� ("ارد 	�ق و @"ی(�
م یB ,ا( M,دش $?ص/ن L)دا را �ّ�  ا�G$ و ً  "ی�g?$  �ّ� م راL)ا �B م و دادهL)ا 

ی اس
 ("اده ��)/ Zو��D �G$دا ر xی��D  ,MوB �� Zو� ،��DسA "Gی(G	ده ر��) 
  . اس
�G*�Ap ا��م (�ت ��ّ از ��p اّط^ع �ن ذ�5 اس
 ��ای$) &p8 $�ا�� 
�، 5�D ّ� 


م ��  ,س& (Ap و L)ط,ر ه��[ا � Bی �هـ mزم اس
 �� G5ـب ،ا!�ل �� ��ا� /$@
8gD�  � "@)� »rس . �� ��ا��� $,د »�@



   �[!	 از ��
 و �Y	وف %) ا�	

]X7�� »وف�X7« « و��7[«   
5ر �B@ی »���وف«  .٢٢٠١ �*(�) )��B �5 8ـ,� !�ـMB را /ن Oـ در�B "یـ و 5@ـ 

KU@" و �" 5ر �B@ی »��@�َ « و اس
 �5ده یBراه@� /ن �,دن M,ب �� را � ،��ّ"س $�ع) 
�ـه /ن �ـ,دن (KUـ@" از را �ـ ��ـّ"س $�ع ی و �B "@5 درO را /ن �,دن �" ،�8! �5 / 

  . اس
 (�,ده

  7[�� از ��� و �X7وف %; ا�7 واR VL*ن `ی�Rا
� ی& ز ی$,د �5 $�ا Bوا�B � Aاز �@�� در d,ر  Bا�� �� ���وف و (� .٢٢٠٢ �*(�)

�G$و�,د دا "$� : 

ت از ���وف. ١Fوا� !�$B ام از �@�� و��  B$�! �ه�"$ .  
٢ .K5B  ی�5 ا�� �� ���وف�) B ��@� از B� "@5، طـ,ر �ـ� ه�>@" - را �@�� و ���وف 

�س" - Bا��@*� .  
٣ .K5B �) �5 ا�� �� ���وف وB � ��@� ازB "@5، ل M^	�ـر $ـ?ص در �� ـ�S ا��Gـ

  . �"ه"
ر $?ص. ٤�	^M، "g7 مL)را �@�� ا �G$دا "$م �� �*v,ل ی �L)ن ا/ "$� .  



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٢٢

 $?ص. ٥�	^Mب در ری �@�� ار � O�  Aور ،وا���� "$F) .  
 ،5@ـ" Bاز �@�� �ـ �5B ا�� �� ���وف و (� K5B ���ا �@�� از B(� و ���وف �� ا��. ٦

G?سB  ده��( �eر ی	,ق ا�B یی یB/��و   ��B �� 8 ��"ار�7 ��ّ,  �G$ا") "$� .  

  %��R� *Rع ه�� ح�ام از 7[�� و ��Rع واL=�ت از �X7وف: لاّو  �Rط

(�)*� ٢٢٠٣. Aوا� O�  م ��ام ا�� �� ���وف در �,اردL)و ا، Aو در  وا�ـ 
اسـ
م ���وف ��,اردL)و ،�5 ا AJGK� ��@� مL)ا�� �� ��ـ�وف و (�ـ ،ا 
از  ���Bوه اس

� AJGK� ��@�B "$� . 

�GّF�
 �@�� از B(� و ���وف �� ��ا در اFK) ت �ـ�FJGـK� ت واسـ
 mزم  ،���وهـ
g?$�
 و (*ـ"ه 
ّیـاذ �5 $,د ��	�u) �G در ،�د�� �B �7ار B(� و ا�� �,رد �5 �	�د 

 [�ه�y@ـ. (<ـ�دد اه(ـ
 �� اوF)ـ� ا�ـ� در "یـ�  ّFJGـKت�د یـز  ،���وهـت از B(�ـ و 
G?<س����5$,د   AFر س���� و [ید  از 	�د ا()��   . ��دد B@ید  �ه

� ط�ر %; ه��[* - را 7[�� و �X7وف: مدّو  �Rط��L0* - �ا�]/%  

 " �"ا(ـ"یـ� ،5@ـ" �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �� ��ا M,اه" �B �5 �	�د .٢٢٠٤ �*(�)
ت از ،(�,ده  �O را /ن 	�د �5 �5رFوا� 
 از ،$"ه �� �A را /ن 	�د �5 �5ر ی اس

هن@� �B "$ <�ی"�ـی از را /(�ـ و $@سـ" B(� را �@�� و ���وف K5B �5 [یا �@�� ؛�
 �Bـه ه�>@ـ" ؛Kـ
�( وا�ـA �@�ـ� از B(� و ���وف �� ا�� �و �� ،ده" B(� ص� *?

دی  ،�5دن �@�� از B(� و  ���وف  ��  ا�� ���ا ]G	�� و ]GM �ـب از �@�ـ� و ��ـ�وف $@
��"ّ��، Aوا� �B د,$ .  

  %*ه* KOD��ر �1R در ��'\] اح���ل: م�R  �ّ0ط

(�)*� ٢٢٠٥. K5 ا��B �B ")ا�� و (� �5 داB ا او�S ارد")، Gط�ا� Aن وا�ـ/ 
 اسـ
�5 
را�G و �5اه)B د,M از را 5ره� $ر �GKی(�	^M طـ,ر هـ� �ـ��ـ[ 5ـ� ��� 


ر �( اسGD� یر G	ی رر G$,) و "@) اSـ� او در 5ـ� �"ا(ـ" ه�>@ـ" ؛"یـ(� ا�Zـر) /ن �
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   ١.دا$
 (?,اه"
 وا7ـi �ـ��Sّ و 5@@ـ" �@�ـ� از B(�ـ و ���وف �� ا�� ،ا	�اد از h��B ا�� .٢٢٠٦ �*(�)

ل ،ا	�اد از <�ید  h��B و (*,د�Gی!�^ ا�B "@ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�� �5 �"ه�)B ـ� از�@� 
ن)/، �Sّ�� "$ن �� ،�)/ Aوا� 
 . @"ی(� �@�� از B(� و ���وف �� ا�� �5 اس

�1: ���رم �RطR *G@ ب��ار' ��را 7[ ;�Rل �ی دا�z/7 ن ا��4م, *R�%   

م �@�� .٢٢٠٧ �*(�)L)ا "g7 د�	 �y)ی >@ O�  Aرا وا� �G$دا "$ �*ـv,ل /(�ـ� ی �
م ��L)و �@�� ا O�  Aوا� "$ ا�ـ� [ی�@ـ��ا؛ از �@�� وا�ـA اسـ
 Bا�� �� ���وف و(� ،�

$" ��5اط� 	�د� �G$ن دا@ g?$B "ـg7 ه دارد  ـ�O را Bوا�Fـ یـ $ـ,د �� �ـA را �B@ـ

 �@�� از B(� و ���وف �� ا�� ،"ی(�FK) و �ـ��ـ8 ،F7 و7ـ,ع �ـ� از U�]Gـ^ف !�ـ8 ,سـM، 

Aوا� 
ر [��اّو  ه�>@"؛ اس�� "$ی �@ه ار �ب �� �g �j ��5,ر �دِ 	 �5 � O�  Aوا�ـ 
�G	�� 
م �*v,ل هj ه@,ز و اسL)ا g���
ی  O�  Aه وا�"*) "$� . 

��
�( mزم ،�@�� از B(� و ���وف �� ا�� و�,ب در ،[یا �@K د�	، "g7 ار�dار و ا��Gاسـ 
م ��L)ی �@�� ا O�  Aرا وا� �G$دا "$ی � ��)/  ً̂ 5ـ� [ �و ه�ـ $ـ"� �@ـه �ـ� �*ـv,ل 	�

 "$م �� ��ّ"  �g �j ،	�د���,م �L)ی �@�� ا Oـ�  Aدارد را وا�ـ، 	/ن  Mـ,اه ،اسـ
 5Bـ
ر [��اّو  ���ا ،	�د� �B "اه,M A� �� ر$" او لاّو  �ر ی $,د M^ف 5F) .  

(�)*� ٢٢٠٨. �y)ر $?ص >@�	^M "اه,?)  و 5@"  ��ار را M,د M^ف �5ره
 	ـ�د ا�ـ� ���ـ� ؛Kـ
�( وا�ـA �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �� ا�� ،$,د /ن �� �A دو�ره

ل�Gا� ^�!Bل( ی�G8 ا��5رهـ (ـ"ارد g7ـ" ،M^	�ـر $?ص �5 �"ه")  ,ّ�� 7� 
 وا�ـA �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�ـ� ��ـ( d,رت [یا در ،5@"  ��ار را M,د M^ف

)�
K .@yد ا�� [�ه��	ل �Gا� �B "�5 ده g?$B "g7 بی �@�� ار � O�  Aوا� 
 وا�ـA �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�ـ� ،��( d,رت [یا در ،("ارد @ن�اط� Bو� ،دارد را

B�) "$� .  

                                                           
روف و ای ندارد و امر به مع+ ھرچند نظر مشھور بين فقھاء اين است که در اين صورت، وظيفه. ١

  .نھی از منکر بر او واجب نيست



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٢٤

  �=��X7 *Rور واg�' VL �ی 7[�� ار'��ب در �R I4]� :�1Rط

م را ��@�� 5ر ،$?ص ا�� .٢٢٠٩ �*(�)L)د و دهـ" ا /ن 5ـ� �$ـ" دا$ـ�G ا!�Gـ

�( ��ام ،5رK، ����  ً̂ ح ��F� �B "$ و 5ـ�ده O �  را Bا�Fو  5ر ،$?ص /(�� ی و �

د�G!ا �G$دا "$ [یـا �ـ,رد در >@(yـ� ،dـ,رت [یـا در ،Kـ
�( وا�ـA ،5ـر /ن 5ـ� �
دش�G!ا،  ً
�( وا�A �@�� از B(� و ���وف �� ا�� ،�$" ���ور $�!Kن  @�ـ�یا ��ـ8 ؛/

ه �,e,ع در $?صFG$ده ا,�) "$ی � �u) ��	B i��� �� �" او @<�] "$� . 

5ره از �@�� ا�� اس
 ذ�5 نی$Bی "$ Bراe /ن و7,ع �� ه��� ��ّ"س $رع �5 �
)�
K 8�� د�	 ]G*5� 
 ه�>@" ،�$" �B وا�A /ن از �����,� ،�5 �(�GJ� xم اس

مL)ور ده@"ه ا��� "$$" هّ�� j�G�B 'ّ  و �F) .  
ل 	�د ا�� .٢٢١٠ �*(�)�Gه" ا�"� g?$B �5 ��@� را A� �� �B ی $,د Aرا وا� 

O�  �B "@5، ن/ �,رد در،  ً$" �B ���ور $�!�، �y)ه� >@Z ل ،�و ("ا$G[!�ر  �� �
م درL)ی �@�� ا O�  Aوا� "$ �یسـ �ـ,دن ��ـi �ـ ،�@�ـ� از B(� و ���وف �� ا�� ،�

ه� ا�� اّ� و اس
 وا�A ،/ن &ی$�اZ ��B و�,د �G$ـ" ("ا$ !ـ�ر��  �ـل Zـه� یـ �
]G$و دا�م در L)ی �@�� ا O�  Aوا� "$ از B(�ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�� d,رت [یا در ،�
��@� Aوا� )�
K.١   

>ـ; ا7ـ� %ـ;  �>Bـ �%ـ�ا ،7[�ـ� از ��� و �X7وف %; ا�R I/R :�7ط
��7� �ی ی�,%�و  �ی ���L :�ر �ی ح�ج>[*  �7 از ]7�� ��X7وف و �� 

  %�R* �*اA%�@ ;Lّ�' ;�R 7(*ار %;

( �eر dB �5,ر  در .٢٢١١ �*(�)�B یی و یB/��و   � ، ,ّ�ـ� 7�ـ8 ��ـ"ار �ـ� �Bـ

                                                           
 و اس+ت  یخ+وار روزه مش+غول روز نيب+ در رمض+ان مب+ارک م+اه در ک+ه  یجوان، مثال عنوان به. ١

 در اّما ؛است Iزم طيشرا ريسا وجود با  یو منکر از  ینھ، ندارد  ین است که عذريا حال ظاھر
 در اي+ ردي+گ  ینم روزه و ب+رد  یم س+ر به  یجسمان هيبُن کاھش و سن کھولت در که  یرمرديپ مورد

 ب+ا  یم+ورد نيچن+ در ني+بن+ابر ا ؛باش+د  یم او ب+ودن مع+ذور ب+ر حال ظاھر ،کند  یم افطار روز نيب
  . ستين Iزم منکر از  ینھ ،معذور بودن احتمال
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ن رای ا	�اد د ی �@�� از 5@@"ه B(� و ���وف �� 5@@"ه ا�� $?ص) "یـ �" <ـ� از �Kـ��
ی 5@" A�,� 
8�ّ 7�Q�� 8 �د$,ار و �*ّ�J  ـ و ��ـ�وف �� ا�� ،��دد�)B ـ� از�@� 

Aوا� )�
K ر @��یا �<�؛ 5ـ� �$ـ" ��jّ  ،��ّ"س $رع (�د �7"ر �� �@�� و ���وف 5
 ،�ـ,ارد[ �,(ـ� یـادر  �Bـ� طـ,ر 5ّ�ـ ؛(�,د  8�ّJ را ه �,ارد$ و �eره ،/ن راه در "ی�

ن د یG� �5,ّ�� 	�د  ��eر)��K�  M,� ،$,د B<� �ی�B "� و�ـ( /ن !�8 	و���B  5ـ�
 O� ی��@� م � �5 �L)اB ل و اه�ّ  ،)$,د
 �ـ,رد /نّ�ـاز (�u درd" ا��Gـ، Kـ� و ی��
ه ��دد و ��B �Bرس�B رت در,d ر�e jهـ، Zـ��وD ـ و ��ـ�وف ��ـ ا�ـ��)B ـ� از�@� 

&7  . $,د B(� س

V'وف %; ا�7 �7ا�X7 و �  7[�� از ��
 : اس
 ��Bا A و ��ا�� �دارا �@�� از B(� و ���وف �� ا�� .٢٢١٢ �*(�)

ر. ١�Zر ا��را�G و Bدرو( ا()B F�7B از O�  ی ���وفم L)ا ��@�  ��ـ8 ی�Bـ� 5رهـ
jMی �5دن ای �و � (<GD[ س?[ ی �@ه�ر $?ص از ��دا("ن رو  Oو   ـ� 
ر	ـ

$�ت /�" و��   . او �
ر   ��5ّ � ز�ن .٢GD� رت ��و,d و �u!,� دی �@�� !�اب و ���وف S,اب ن�� و ار$ 

ده �ـ ه�>@" ؛(<�دد �KJ,ب دروغ �5 �ا�,(� ��  �س("ن و "ی �" d,رت ��DGاسـ 
� M �5*[ و  @" 5��ت ازMB ه از@� "$� .  

 Bو�ـ ،/ن �(@" و (�,دن �TF ،دادن �7ار  @<@ در ،زدن F7�8 G5r از B!�� ا7"ا�ت. ٣
F)ّ"  �� "ی���5 ��س"  AFس ]GK�$ ی /ن �(@ـ" و �"ن $"ن ��Lوح ی !h, (�ص 

 B!�� ا7"ا�ت <�ید  �� �F �� و $,دF)ا�,(� �� "ی� "$� �5 A�,�  یـ �یـد g7ـص 
  . ��دد
 از .٢٢١٣ �*(�)L)/ �5 �F ��  ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�ـ� مدّو  و لاّو�)B یـ در ،�@�ـ� ازr 

ی �B "@5 ���وف �� ا�� �5 �	�د ،دار(" �7ار سa3 و در�� �)B از ��@� �B  "یـ� "یـ(�
ب را دّوم ی اّول �� �F از ��,رد ،ا�G"ا?G)یّ اذ �5 5@" ا
 اس
 *���G /ن �� �S و �G�5 /ن 

ه و�B زمm 
م ده" اسL)را ا �F �� و ه� دو   �F �� ی اّول$ـ" �Bـ ���Sّ دّوم �، 
 (,�ـ
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�� �F �� سّ,م �)B "؛رس  سـّ,م �� Fـ� �ـ� (,�ـ
 ،(*ـ" وا7ـi �ـ��Sّ دّوم و اّول �� Fـ� ا�� اّ�
�B "2 و رس�3� ط�ا�G و "ی(� �B ا7"ام /ن � Aن وا�ـ/ 
 �� Fـ� ا(G?ـب در 5ـ� اسـ

 . �د��< ا�زه $�ع �j5 از) B!�� ا7"ا�ت( سّ,م

 و $ـّ"ت (uـ� از �?G�' در�ت �دارا ،�(� س� ��ا A از rی ه� اس
 ذ�5 نی$
'�e �B "$(� س� ��ا A از rی ه� در اس
 mزم و ��،  � �A ��] ت �� Fـ� /ن در�ـ

ب را �ا در�� ،�� �F ه� در ا�G"ا "ی� 	�د و ��دد ��ا!ت?G)یّ اذ �5 5@" ا
 /ن[ �و  ,ه 
�G�5 و S� �� ن/ ���G* 
 ا7ـ"ام " �ی$ـ" و  ـ� سـ?
 در�ت �� (<�	
 G)��L ا�� و اس

(�y [یا �@��. "ی(�@< �B ا �,(� ��  ,ان�و ���وف �� ا��  �)B �5 (�,د �@�� از A�,� 
ی 
یّ اذ �B ا��Gا�B �� د�	و (<�دد  �Sّ�� jه i7د وا,$، F)ا در�� از "ی�ده DG�5 (�,د اس 

A�,� یّ اذ
ی  �B ا��Gا�B �� د�	 �B د,$ .  
 ���*<�U و �@�� از B(� و وف���  �� ا�� ���ا ذ�5 $" �5 ط,ر ه�ن .٢٢١٤ �*(�)

ی ُ��م و7,ع از ��@�، �ی� )�
K ��!B م راL)5ـ� داد ا Aـ�,� Mسـ�B یـیـ �F5ـ,د  
ه�سB ی �"ن 
ی ��ا� >GK�$B ی i37 یـ ؛�ـ�دد /ن �(@ـ" و G7ـ8 یـ !hـ, (�ـص 

$" و >@(�y 	�د �<�یراه د  ،از /ن �@�� �����,� ���ا ه�>@"F)� ـ,ارد یا7"ام �� ا� ]
�[ اس
 وی(�e " !�" ا7"ام [یا ا���م ،�ـ,ده  ��ـر /ن �ـ� �!�ـ" 
یـ�@ ا��ـ

�B رو از ا�� و $,د� 3M ـ,ده سـ�, و� 

یـ�@ ا��ـم ،اسـ  ��ـر /ن �ـ� ی3MBـ
�B @�� و ��م �� /(�� �<� ؛$,د��د �5 �	 A� �� ـ /ن�B ـ"ه $ـ,دKD� ا� jاز  ـ� ��ـ 

Mس�B ه�و سB دا$ و�,د � �,ارد ذ�5 $"ه�ّ �"ن و���G "$ ��ـ�ا ،dـ,رت [یـا در �5 �
ی �ا�م از �5 �ا	�اد ی 	�د �ی�ـ ،دار(" ا�زه *نیا Aی( 
 [ �ـ,اردیـا �ـ� ا7ـ"ام اسـ
�[ دارد �5 �ا ا�زه �ان�� �� 	�د ،�ل [یا در و @"ی(�e ب,KJ� �)B د,$ .  

  از 7[�� ��� ا�X7 ;% �7وف و��یاح��م د
ت در �@�� از B(� و ���وف �� ا�� .٢٢١٥ �*(�)Fت و وا� 	ـ�اهj �ـ ،Bا��ـ �Jّ��ـ

 وا�A ،/ن &ی$�ا �,دنD5Bی 
 5ـرِ  �ـ ا�� �5 اس
 mزم ���� ا	�اد ه�� �� ا��GّF ؛اس
ی ��ام  �  Oِ Fوا�B ا��,� ")"$ �B وتD  "@$F) ر و��را�G و ا()B د,M را ر �GD� ی 
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 در ه�>@". اس
 B@�! وا�ّ���]، A�D ه�� �� ��"ار [یا و @"ی(� ا��از ،/ن �(@" و �5دار
ل 	�د �5 ��,ارد�Gا� S� �� و ���وف �� ا�� در �)B از ��@� �)B "ر ،ده�Zا Gرا�)B و 
ر ا��از���� ،��ام ار �ب ی وا�O�  A از 7B�F ا(@� Gط�ا�، Aوا� �B "$� .  


�(  mزم ��7
 g7" ،�@�� از B(� و  ���وف  ��  ا��  در .٢٢١٦ �*(�)K؛  ���ه"ف �،  ��
]G$دا U واA�  ,�  و�����ام از ��  �B "$��7
 g7" ا��GّF ؛�، A�,�  ـ,اب ��  "ن�رسS 

 ��داش و BاU  وا�M� 
  . اس
dـ dـ@' �ـ� �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �ـ� ا�ـ� و�,ب .٢٢١٧ �*(�)MB ـ�دم از� 
صgGMارد ا")، ���� � jاه�	ء �� ،/ن &ی$�ا �,دن س2 ی !دل ا	�اد ،/(ن ��Q و !��	، 

ی �Sو �@" �	��،  �K��$" �B وا�A ��دم و G�,��B [�و� .  
' هـ� �� ،�@�� از B(� و ���وف ��  ا��  وا�A �,دن .٢٢١٨ �*(�) 
 ��ّ�ـFـK) ـ�� 

(,ادهM د  و�
�اه� �دارا �و �نی( ���G*� 
(,اده در g?$B ا�� [ی�@��ا ؛اسM و 
�5 �$" �B 	�د �نی(�د  
FK) �� تFید  وا�@B، از F7�8 ز �Lـب ،�MـT ،روزه ،(�ـ

ی $�رد r �BسF را /(� و اس
  ,ّ�� �B ...و 
FK) �� ب ،ر�ـ F7�8 ازه  ��ام ار �
Q�
F، دادن �,ش ،دروغ �� @Q س و,���B  ,��mت �B ...و �F� و �B �O ـ�B "ـ$�، 

�ّ اه�ّ  � "ی� ���G*�  -  -  �@�ـ� از B(�ـ و ��ـ�وف �ـ� �ـ�ا �(� س� ��ا A ��ا!ت �

 ,��� م �� را او و �د��< را �و ��ام �5رهL)ا 5ره� Aو وا� O�  د!,ت ��ام 
  . "ی(�

یـ ��ام �� �A �	�د �درِ  ی U"ر ا�� .٢٢١٩ �*(�) Oـ  ـ�Fوا�B ـ�B "),ـ$، �ی�ـ 

 �@�� از B(� و ���وف �� ا�� �,دنFK) �� نر ��Q �� ،	�ز("  ,ّس& /(GD� یر G	و (�م ر 

ط�ـا�G ،اسـس [یـا �ـ�. �ـ�دد 
یر! /ن �,رد در ط�ا�G و اس
 ا$�ل �j،  8ّJی�^ 
Aن وا�/ 
 از B(�ـ و ���وف �� ا�� را xیM,  [یوا�" ،B(�� و �
ی�^ � 	�ز(" �5 اس

 و7
 ��ه و 5@" �@��� 
),*M ر وGD� "@  ر /(ن �G	ر    ١."ی(@�

                                                           
 خشن و تند گفتار جز با نيوالد به نسبت منکر از  ینھ و معروف به امر چنانچه است ذکر انيشا. ١

 ب+ا دارد  یفت+و م+ورد ني+ا در ک+ه  یگ+ريد مجتھ+د از ،مقلّ+د ف+ردِ  ک+ه اس+ت آن اطي+احت، مکن نباش+دم
 . دينما رفتار او نظر با مطابق و دينما ديتقل فا]علم ا]علم تيرعا
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(�)*� ٢٢٢٠. G5r زدن �yّ� ���) �ی� )�
Kر  در �<� ؛,dB �5 م $�ا� ی& ز ی �
 : ت $,د��ا!

'�م را ��Bا� 5ر ،��yّ. اL)دهدا ا "$ی � AFیّ اذ س
$" $"ه /(ن �� رس("ن �eر ی <�انید  � .  
�� ��Bّ !�$B  yّ و�. ب�ی ( K5B �5 زه او ازم را 5ر [یا ،دارد ا�L)ده" ا .  

� �� و ادب �5دن g7" �� زدن. ج "$ط� D* Bّ  ��ا� (� ،�M )@Mr دل $"ن.(   
�(" ���e س� از ��xاو را . د) .  
$" �ا�,(� �� ،زدن.   هF) �5 8 �"نD؛$,د س�خ ط ���� �GKو /ه DM�' "$� .  
$" زدن 
� �� و ادب �5دن  @� راه .و� .  

�� ��yّ /�,ز�رِ  ،M,اه� ،��ادر ،�در ،[ی�@��ا� �ـ @�ـ�یا �<ـ� ؛("ار(ـ" را او زدن �2 ،(
$@" �5ده ا�زه  (AK5�U"ر ��رگ U"ر ی U"ر( او Bّ !�$B و� از ،	,ق $�وط و�,د�.   

@yا�� [�ه� rG5 زدن �!�� ��yّ  �"ن $"ن ه�س ی $"ن F5,د ی $"ن س�خ ��ـ) 
  . $" M,اه" ن�� تید  ا��م 	8g در ،/ن �ید  ��"ار و دارد �ید  ،��دد

ت در �ه8 ار$د .٢٢٢١ �*(�)!,e,� زمm B�) "$ 5ـ� K5Bـ Kـ
�( وا�A و �

FK) �� ع,e,�، د را ("ارد اّط^ع $ـرع ,م �$ـ"���ـ 5ـ� ��ـ,رد در �<ـ� ؛(�,د ار$


 ه�>@" - 5ر /ن و7,ع �� ��ّ"سFK) ��  8ِه - �,e,ع �� �eیر
ه ��ـ8 ("ارد FGا$ـ 
K5B �5 8G7 ام او�� 
 اس� K5B �5 8G7 او �ی� 
  . اس

(�)*� ٢٢٢٢. �y) !ّ�ـ
 �ـ� و �$ـ" B$ـ�! ��ـj از اّط^ع �B ��,رد در �	�د >@
]GK)ا") ���K� !�$B، Fوا�B را O�  یدر d,ر B �5 ا��Gـل  ،��دد �� �A را ��Bا� 

ده ی �eر ��$" و یددادن �� و� �,�A س?BG 	,ق ا� �G$ه8 و�,د دا ���S در 	�د �
$"، ید دادن �� او � ���K� ن(�y و� در d"د ید���� و  �ّ�j ه�@< ،"$F) ��ّ,  8�7
 jت ��ـ,FS ل�Gدارد، ا� ���K� ن/ �� 
FK) �5 BG�DQ 
وا�A اس
، ���� ا�� �� !ّ�

�ا�B در /ن �,رد را (�Bا�  ��ده" و �� ای[ !ّ�
 در d"د یـد���� /ن (�Kـ
، �ـزهj �@ـ

�� �� او وا�A اس�K� د دادنط mزم، ی�G؛ا� 

ده دا(" K5B �5 �)B [ی�@��ا DGاز اس �G*>)ام ��د �� ط^ ا�� 
 دادن �ـ,ش یـ اس
 و ���,  ���B,س ��@Q ام�� 
ی اس x$,U 7"م U� 8 در زن���Jم ��) Aوا� 
 اسـ

 �� و�ّ! 8�� �� j�� !�$B و ]GK)8 ("اpK�  8ّJ� ^Gیا�ـx، را[ �ـ,ارد یـا 
یـر! 
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�)B "@5، د . اس
 وا�A 	,ق &ی$�ا و�,د � او ار$

 	[�ه�ن از '�%;

ت [ی �  وا�A و ا�,ر [ی �  ��j از �@هن از  ,�� .٢٢٢٣ �*(�)Fوا� 

���. اس� 
��, ، *U�)�B ن ازه@� �B  "$ْسGD� ) �ُDِvْGَ[ و اس
 7B�F �,را از /ن و�

َ
 ��ا) �ا��ّ  أ�@ � 

	5 ��, B )و� 
K *U�)�B ����B ه از(�U*ـ �2�ّJ $ـ"ن � و اس
 mزم /ن در �@�B 
ه از ��ّ" @�، ]GD� ���� ) �ُDِvْGَْس

َ

�( mزم) �ا��ّ  أKه�>@" ؛ ]GD� 2 /ن�3� ط�ـا�G �ـ 

AJGK� 
ر $�!یا �و ��ا اسS/ ��,  ��@B  د,M�G$را دا 
$" دو ا�� mزم اس� : 

'�ه �� �ز�*
 !"م �� ��ّ"  �g �j 	�د. ا@� �G$دا "$� .  
3�2 ا��ن d,رت در اس
 (�,ده 	س" را /(�y. ب�   . "ی(� اd^ح $�ع دسG,ر �

�D�]R TX%� ه�ن از�]	   
(�)*� ٢٢٢٤. h��B ن ازّ��ت و �@هJ� ی$�  در
رت اس^م �F!")از ا : 

١.  �$O و �D5 �� ا"M")ل و�G� .٢. ل M"او(" ر��
 از �"�ا� (�G� .از ا�[ .٣ 
ل M"او(" ����G� ی@�B د�	ر ه�@�  ,Mیx ـ !�اب از را�� ا�ـن در او �Lـزات و Bا

ل M"او(" /(�y ا(�ر .٤ .�"ا("�G� زل /(yـ� ��ـQ �ـ� ��ـj 5ـ�دن .٥ .اس
 	��,ده (
ل M"او("�G� زل �@P . ٦. اس
 	��,ده (� � در 	Kـد 5ـ�دن و ��Gـل و("M"ا ��او

ل M"او(" ذ�5 از �(i $"ن .٧. [�ز��G� در "�. /(�ـ 5ـ�دن Mـ�اب در Bسـ� و �Kـ
ــ [��Kــ�� �@ــP از 	ــ�ار.٨ ــر � Dّ5 .او(ــ" راه از �ــ�دم 5ــ�دن ��ــ�اه .٩"M ل. ��Gــ

 و �Kـ��ن 5*ـG[ .١١. !h, (�ص ��8 �"ن �� 5B��e  ّر �5دن وارد ی MB,د5*.١٠
K5B �5 ن,M او  �GJم� 
وز [�ه�y@ و اسL  . /ن �(@ـ" و �5دن ��Lوح ،زدن �� او �
ل M"او(" �� دروغ jK7. ١٤. دروغ. ١٣. [��@ س�&.١٢�G� .ر. ١٥GD� ون"� j�! و 

�ن. ١٧. (�2ّ  �� دادن $�دت. ١٦. ��FG�� 8د�G5 دت /ن ا�Zـر 5ـ� ی�Bـ در $ـ�
 �UداMـ
. ١٩. Bا��ـ توا�Fـ �یس و �� و روزه و (�ز �!�" O � . ١٨. اس
 mزم

 [یوا�ـ" !�ـ,ق. ٢١. !Fـدات و ط!ـت در یـر . ٢٠. وا�ـ�M AـT و ز5ت (��دن
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ر و 
ّیــاذ(G	ــ"ر�� . ر�ــj 37ــi. ٢٢  )./(ــن �ــ� mزم ا�Kــن  ــ�O و �ــدر و Uــ"ر �ــ
(@" ��ام ��, �� �*v,ل $"ن. ٢٣� @Q س و,���B  ,�� و  �ون. ٢٥ . ��ز �7ر. ٢٤ . �

 �ه��ر� ��Z�] ل و,F7 
KUُ از � و �$ـ" B$ـ�! !�ـ8 اdـ8 /(�ـ� �<� ؛/(ن ��(
�Uشی� 
KU ن/ �� 
J�g� ��K��] "$� .٢٦. ]GK�$ "�! و (ـ�ر و jـK7 !ـ�$B .

٢٧. M�
)ن�U و � @�$B  ّG�B � Q�� ن)��K� .٢٨ . �F ج �,ده��( �ی�M ل �5دن و �

�( �GKی$ /(�y در /ن �dفK.ـ�ف( اسـ�اف . ٢٩ )d ل Kـ�Gی$ /(yـ� از �د یـز  �ـ

. �Jِســ .٣١ . هــ �Kــ
 5@@ــ"ه �یســ و) 	ّ�ــع) �ــ, /ب و �Mــ� $ــ�ب .٣٠ (.اســ

�,اط.٣٢ .٣٣. 
 .٣٤ . ز(FK) دادن دت�ٖ 7 .٣٥. B$�! �ّ�@� �"ون K5B �� ز( )iـ�� 
ء .٣٦ ).�ـ,اط �ـ� �ـ�د دو ی ،ز( �� زن و ��د [�� �5دن@�Gـ,د و اسـM  �یسـ و یBارeـ

ت!G�Gاس K@�B در Q�� ٣٧. $,ه� و زن. ی �7ض در ر� ���
یدر  و ��	 در �5ـ�دید  

 در �� �M �ازاMدا�U  ید]، @yی ا��اء [�ه� 
FS یوام و ��ـ�^ت ،!�ـ,د �ـ� �Bـ,اه 

 M,ردن .٣٨. �ر�,  �هJْردن( ُس,M اق و�(@ـ") �ـ�ام �ـل از ار ـ�  و �Mـ� ���ـ

ــ��ات K� ــ�ت و ــر زن ا� 5ــ�ت ،ز( ــ�د ا� ــ,ان /واز 	 M ــ� ــ /واز 5 @QBــ ی �B "ــ . M,ا(
7e �5 �ا ر$,ه.٣٩B ا���ور "d j�� �B دزد .٤٠. �د�ـ��ـّ�ف .٤١. g  ل در �ـ

�2 و Z�G�j �� jی) . ٤٢ .AgQ ّ�ف وg  ل در �"ون �<�ید  �eیر
 Qـxّ . ٤٣. او 
٤٤. ���^ت در .j5 $و�	B . ردن .٤٥,M 
$,�  ,MO ت�� و و �,$
 ��ام ,ا(

ه و ء	i *J �5دنی$. ٤٦ . ��دار@� ��] @����] . X٧ .��ّ)B س?[ و <�@B �5 �5دن 
A�,� �7�D  ��] @����] �5��7دن. ٤٨. ��دد ن ���K� ��x ١روز س� از، ��@� Gط�ـا� 
A٤٩ . وا� .'�M و!"ه، ��@� Gط�ا� A٥٠ . وا� ."K� ر ه��اه�Zا �Sن ا/  �GDـر �ـ

ت و BاM^7ـ 8یـارذ از ه�>@ـ" ؛Kـ
�( �ـ�ام ،اSـ� ا�Zـر �"ون و !�8 یDـd "@ـKU) 
س�ا و 	xJ .٥١. $,د KJ� �B,ب) ]GD� �� ]��� و ]��
 .٥٢ . �و ) و ���[ �� اه

�هن از اّط^ع ���ا  TKّL .٥٤ . ���[ اس�ار �ا	* .٥٣ . او �5دن �8ذ@� Q�� ـ@�!B 
ن و�@U ]��� . ر .٥٥�e ن �� �5دن واردن ِ!ْ�ض ی �ل ی ���K� .٥٦. 
 زدن  ��ـ

                                                           
مگ++ر آنک++ه وظيف++ه ام++ر ب++ه مع++روف و نھ++ی از منک++ر، آن را اقتض++اء نماي++د ي++ا آنک++ه قھ++ر نک++ردن، . ١

  .تر باشد ه مراعات آن از نظر شرعی، مھمداشته باشد ک ای  مفسده
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�� ]��� .٥٧. Q�
F .  
ب .٥٨ ���َ َ TU ت از�Lر و ه,u@� ن [یا در /ن از [�سـ�ز� ا(Kـن 5ـ� اس
 /ن ز�

ی 5*,ر ی Bاس^� ��$� �5 �B 
K)رف  ,ا�,زد�ـ� /ن در را B$�! ا��م و B@ید  �� 
ت وFوا� ��م را BاL)ام از و ده" ا��  �ـ� و 5ـ�ده O ـ�  را "یـ(� ا�G@ـب Bا��ـ �هـ

ی *,ر5 ی [�س�ز� ��$� 8�G@� ن در و $,د/ 
�5سـG �ـ(xیا و [ید  �5 @"ی��  ا7B 
�Uا�,(� �� �دی�نیا �5 دش و ��G!ا �� 
 ،�2 "ی!�Kو س �e�' و j5 P)ـ�دد ر� 

ی ه�� (G,ا(" ی h��B از  Fوا�B ی$�  در �5 را
 و دهـ" ا(Lـم $"ه ا�� /(� �� اس^م �
)ه@�B �5 را �)B ه"$  � O ( [ی��ا�@ ؛"ی(���K�B �5 5*ـ,ر �ـ� Qاسـ^� ��ـB ـ�G	ر 

5سـG �ـ� 5*ـ,ر /ن در او (ـ"ن� 5ـ� �"ا(ـ" ا�� اسB  نیا و [یـدیـ Mـ(,اده و او �ـ 

x)ز("ا�	ه�5* ،" �B د,$  �[��ـ �ـ� ���*ـG[ /(�ـ� �<ـ�؛ ���ـ�دد Mـ,د �[��ـ �ـ� "یـ�
ده 	,ق ز��
 و ��ج ی ��گ �3M در را �و ،Bاس^��� Kـ
�(  Jّ�ـ8 7�ـ8 5ـ� �اا

!� �5 "ی/ �eB U�xور  ی ("ازد��� i	ر �ـ" $ـ,د '� �@) �,�ـA 5ـ� �Bور eـ ه�
 در و $ـ,د �B /ن ا��ل و �G�B ��ِگ  �3M از �ن ��D ���ا ��دار M,ردن � $"نی�

ء �eورت و mزم �ّ"  �� "ی� هj 	�ض [یاDG5و 5@" ا ���G* ن از/ �ی� )�
K .  

�D�]R G�'�$� م��اح �D�% [�ه�ن از	 ��وف و7[�X7 ه� ه� و   
ن ا��ـم ��[ �?x �� �یدر ا��G*ـ�ـ M�� ـ,ط �ـ����B @� ن و� �ـو ( ��هـاز �@هـ

ت و ���وف � �"ادFاز وا�    : $,د �UBدا�GM �ه

  �(�0�7 و C[�ء

ء .٢٢٢٥ �*(�)@Q ام�� B� "$رت /ن و �F! 
 >ـ� ،$ـ�� >ـ� ؛���,  س?@ن از اس
��)، �5 � rFس �J[ و ه  و $ـ,د �Bـ M,ا(ـ"ه ��, اه8 (�د ��,ل� و ��س,م �/وازه و ه
 [�� B	�7 ،را��3 [یا در@Q� د و $@Q� jQ >)ا���ون و J� �)B "$� . 

 ص� *? ر��� اس
 ذ�5 نی$@Q د در /واز 5"ام @��یا و� و اس
 ��س,م ��, اه8 (

�( 5"امK، دم !�ف�� �B "$ً̂  ؛�  �<�دا(@" ��, در �ط,ر را d"ا /ن در �5 �/واز ��
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 �5 �*@"� و� T�L� ,�� Aس@� "$  . اس
 ��ام ،�
(�)*� ٢٢٢٦.  /ن M,ا(ـ"ن سـB rFو�ـ دارد ���ـ,  ��ـQ �ـG[ و �GJـ,ا �5 یdB"اه

Aس@� � T�L� ,�� 
 : dB �5,ر  در ،اس

'� /ن M,ا("ن ،�$" اذ5ر و د! ،�7/ن. ا� ]J�  @QBام  ،ی��  
  . اس
 �5) اذ5ر و د! ،�7/ن ��Q( س?@ن �یس. ب� rFس   ,�� $ـ�� >ـ� ،$ـ,د �Bـ M,ا("ه �

"$� ،"ه�g7 ��8 (�� >� و �Qاسـ^� لB، "ـ�ی�J و Sت ،��ـ�� و ��ـ/� ���ـ
 5��ـ
"@)ط��@��ا�G ،/ن �  Aوا�، �ی� )�
K .  
ط� �G[ و �GJ,ا �5 یdB"ا [ی�@��ا�B و ("ارد rFا("ن س,M ن/ jـ,  ه��� )�
 ،Kـ

  . ("ارد ا$�ل
 �� دادن �,ش .٢٢٢٧ �*(�)@Q، ام�� 
$"  �B ��ام ��( /ن �� 	G[��  ا��ت و اس�

� ،�("ه�� و�r ا��ت �)B و $,د @yدی [�ه� ]G	�� دی و��( /ن دادن  �ی� )�
K .  
 یBهـ/ه@ـP و dـ"اه ،/ن و �$ـ" �B Bا(Kـ( 	@ـ,ن از B	���B،  ّ@,س .٢٢٢٨ �*(�)


دیا rی�,ز  �?g,ص ا��ار (,اGM[ از �5 اسL �B د �,س,$��B !ـ�$ j�� �u) ازB 

 : دو (,ع اس

'�سA �5  اس
  ���B,س /ن: �^ل ���B,س. ا@� T�L� ,ـ��$ـ" F)سـ�,  ��ـ8 ؛��B 
x رش( ار� �u)B (8 وFادار س@� و ط�سـA ،!ـ�ف در 5ـ� �!@� �T �ـ /ن �Lـ

  . $,د KJ� �)B,ب
سـA 5ـ� اسـ
 ���B,س /ن: ��ام ���B,س. ب@� T���ـ, �Lـ 
 $ـ@,("ه �B@ـی اسـ

ً ( ���B,سd,gM ) [یـا 5ـ� دهـ" �Bـ ص� *ـ?) $ـ"� �3ّ�ـi ،ا�ـ,ر [یا از B �5ز�
 P@در   /ه T�L�  ,��5ر ��  �B  ١.درو   

 دهـ" �Bـ �,ش /ن �� 	�د �5 ا� ���B,س/ی ( �,e,ع [یا  ص� *? اس
 ذ�5 نی$
Aس@� � T�L� ,�� 
 !ـ�ف و �$ـ" �B !ـ�ف و ��ّ�ـ'  $ـ?ص !�"ه  �� ،)(� ی اس

                                                           
ی، ونيزيتلو یھاشبکه آور طرب و تند یھا آھنگ  اي ترانه ینوارھا یقيموس، آن موارد جمله از و. ١

 یعروس+ مج+الس و ش+بانه یھ+ا یپارت، ن+وش و شيع+، رق+ص، فساد مجالس با مناسب یقيموس و
  . باشد یم گناه



 ٦٣٣/  امر به معروف و نهي از منکر  

Kر�� ��ـQ و �Bا(یا ���B,س [�� 7B	�  j��، [یا در و ده" �B ص� *? را  /ن �,ارد از �

�( /ن �(@" و 5�r^س ��Q و 5�r^س ،Bسّ@Q�� G و Bسّ@���B G,س و �Bا(یاK .  

١.�$" ��Bام � ،��ام ���B,ش دادن �� �,س   
��, �L�T از �@u,ر .٢٢٢٩ �*(�)، K�L�B 
 MB,$<�را( و Bه,س�ا( ���ا �5 اس

 ،�Mـ� �ب$ـ ��ـ8 �ـ�ام ا�ـ,ر ار �ـب �ـ /ن MB,$ـ<�را( ه�>@" اس
 $"ه �8 *�
$ـ" ه�ـ�اه ،��د و زن (�*�وع اGM^طF) .ا�� ���B,سـ �ـ� دادن �ـ,ش و (ـ,اGM[ [ی�@ـ
Aس@� �T (,ع [یا �L�، ام�� 
 �ـ� یـ $ـ"ه (,اGMـ� �!ـد �L�ـT در ه�>@ـ" ؛اسـ
  . $,د داده �,ش �	�د d,رت

�ی� /ن �� دادن �,ش و ���,  ���B,س (,اGM[ �5 ط,ر ه�ن .٢٢٣٠ �*(�) )�
K، 
� ،�("ه�� و �$" �B ��ام ��( ،��ام ���B,س [(,ا�� �� GM	G[ ا��ت�r ن/ �)B و $,د 

�� �j و j�ّ�  ن/ )��  . اس
 ��ام 
 ���B,سـ یـ (ـ� یـ اسـ
  Q@ـء /واز 5ـ� "r @5$ ،��,رد در	�د  ا�� .٢٢٣١ �*(�)

 ,��� 
ی اس Q��  ,�� 'ی ��  K5B �5 ���ا ،�@Q و ,�� ،دا(ـ" �Bـ را ���,  ���B,س و 

�( ��ام /ن "ن�$@K؛ �ط�ا�M G^ف Bو 
  . اس

 /ن  @س���B، A,س �,دن ��ام ر��� .٢٢٣٢ �*(�)� T�L� ,�� �B "$ [ی�@ـ��ا ؛�

 ���B,س (,ع [یا«:"ی�<,  K5B ا����  dّMB دیا �[ در را /(�ـ� یـ »5@ـ" B(�ـ Lـ
 ا�GّFـ� ،Kـ
�( ���B,سـ �,دن �^ل ی ��ام ر��� او ��ف [یا ،»("ارد ا�S �[ در«: "ی�<, 
دیا ،�هL G��B  ّصM ن $?ص در*) �B "سـ �5 ده,���B ��ـ, �L�ـT �ـ Aسـ@  

�( ط,ر [یا *��ه� Bو� ؛داردK . 

 و �,س�,ش  .٢٢٣٣ �*(�)@Q �� دادن��B 
��, ��ام اسـ T�L� � Aساّ�ـ ؛ �٢@

                                                           
 ب+ه دادن گ+وش آنک+ه  یب+را ش+ود  یم اس+تفاده ش+ده ذک+ر فص+ل ني+ا در ک+ه  یمس+ائل از  یکلّ+ ط+ور به. ١

 و  یقيموس+. ب نباش+د  يیغن+ا ،ش+ده خوان+ده آوازِ . ال+ف: اس+ت Iزم ش+رط چھار باشد زيجا  يیصدا
 ،ش+رع خ+Yف و  یمنف+ مطالب خواننده خواندن  یمحتوا. ج نباشد لھو مجالس با مناسب آن آھنگ

ک+ه ب+ا ن+ازک و  زن  یخ+وان آواز ،م+ردان  یبرا. د. نباشد ابتذال و فحشاءی، نيد  یب به دعوت مثل
  . ف کردن صدا ھمراه است نباشديلط

  . که در مسائل قبل ذکر شد یحيبا توض. ٢



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٣٤

 �,ش ("ه" و�ی��ام  ��Bا�� 	�د �� �,س@Q B ـ,رد?� xـ"ا �ـ� �,$ـd ن/،  Aـ� ��

ی��ام  ���B,س �[ �� �,ش M,ردن d"ای�@�� ا ؛��ام (*"ه اس@Q Mـ,د  ��� M,د ،


 و >@(�y ��ا���ام (K� ز دارد ،/(�� �?,اه" M,د را از �,ش 	�ا دادن �� /ن d"ا �ـ
ب M,ا("ن  �<�یmزم �$" �*v,ل ا�� د G5 8ی�� "$[ یـ" ای� ،�GD[ ذ�5 و �(@" /ن �
Zم ده" و وL)ر را ا  Jّ�ـ2 $ـ�ا�از �@�� ( �DB ا�� �� ���وف و (��5� �ن وا�ـA & /ی


 . اس

رك ،ه ا ,�,س در .٢٢٣٤ �*(�)U �[ و �زاره ،ه ��ا5ـ� در و ه رسـG,ران ،/هـ[ راه س
�,�!B �5 ]��� 
سـA �ا ���B,سـ اسـ@� �T �ـ��ـ, �Lـ xـ?U  و $ـ,د Tـ�L� 
g���
�ی� /�" و ر	
 ،$,د KJ� �)B,ب  
 �ـ� �!�ـ" دادن �ـ,ش از "ی� Bو� ؛اس

 ،�?ـ,رد ا(Kـن �ـ,ش �ـ� ر�اGM و g7" �"ون ���B,س /ه@P ا�� و �5د �M,ددار /ن
  . ("ارد ا$�ل

(�)*� ٢٢٣٥. �� �j و j�ّ�  س,���B  ,��( از L �8� و 2ی *,  و �K5B سـ 5ـ�,���B 
 ,��� �B ")از,)، �ی� )�
K ط8 �ی �و  و  . $,د KJ� �B,ب �

(�)*� ٢٢٣٦.  �Mوش ،"ی�	ی ,ز  ،i و �� ��  و یQB@ـ /واز یـ ���ـ,  ���B,س �(,اره
]G	�� ا ا��ت��� �� �� �)/ �ی� )�K
 .  

(�)*� ٢٢٣٧.  �Mوش و "ی�	ار � در ر�ـ�� و اس
 ��ام ،��ام ���B,س �?g,ص ا�

ّ�ـ5�D 5ـ� �ا���وسـ ،[ی�@ـ��ا ؛اسـ
 �ـ�دم !�ف (�u ،��ام ���B,س �?g,ص /mت 


M  �5 اس
 �ا�,(� �� /ن س
ً
m,د در ���ـ� [یـا /ن �(<�ـ"ار !ّ�ـ
 و ارزش �ـ�دم (ـ


ده ��ام ���B,س در �5 اسDGت از ،$,د اسm/ ـ,صg?�  ,سـ���B  ,ـ�� �KJـ,ب �
�B د,$ .  

��, /mت از) دف( �هیدا.  .٢٢٣٨ �*(�) 
 �Bـ >� دار ز(P >� - زدن �هیدا و اس
P)در  -ز T�L� وس�!B و Q�� ن/ �ی� )�
 ،B@�سـ �8ـF7 از B�یاّ�ـ زدن �ـ� وسـ ؛Kـ
����7، 
��, /mت از �5 ...و  * )�"@GK در T�ا�ـ� �ـ� طـ,ر  ،/ن ��ـQ و B!�وسـ �Lـ
�,���B د,M �� "$��  ,MJ) d, �� زدن 
�ّ 5�D ا�� Bو� ؛� اس
ید �MB ) یرjG دار (

�5 Aس@� T�L� @Q س و,���B ام�� 
ط�ـا�G و دارد ا$ـ�ل ،�$ـ" اس Aدر ،وا�ـ 



 ٦٣٥/  امر به معروف و نهي از منکر  

 � O ن/ 
  . اس
ز ���ا ���B �5,س /mت .٢٢٣٩ �*(�)�� �y� �5دن /رام و ه�)/ jاه�	ا�� $"ه  

س���B �A,س ه�ن /(� از ����B 8d,س@ � T�L� ,�� $ سG" و داد ،"��)/ �ی�ـ 
)�
K اد و�	ا ��ده ���,  ���B,س (,اGM[ ���ا /(� از  ,ا(@" B(� ��ّ�' و �DG5@@ـ" اسـ 
�� و ده@" 	�ا �,ش /ن ���,  ���B,س �� ی@� Gط�ـا� Aـ �ـ� ،وا�ـ��� �yـ� Bّ و mزم ،(�ـ


 �� دادن �,ش از را او �5 اس@Q س و,���B  ,�� . دارد �ز �

  ر@�

��د در ��ا�ـ� زن ط,ر ر�g7"ن  و ه��[در ��ا�� ��د (��Jم ر�g7"ن زن  .٢٢٤٠ �*(�)

طـ,ر  ه�ـ�[  ،�ـ�دان ��ـ�ا �ـ�دان ر7ـص یـ ز(ـن ��ـ�ا ز(ن ر7صو  (��Jم،��ام اس

$ـ" �B ا$�ل �8ّJ  ر�g7"ن زن در ��ا�� ��د ��Jم و (�� ر7ص ��د در ��ا�� زن ��Jم،� 
ط�ا�G و Aدر وا�  � O ای[ �,ارد 
 ه�yـ,ن �<ـ�ید  �ـ�ام !�8 � ه��اه ه�>@" ؛اس

]GMی (,ا x?U س,���B  ,��$" و ر7ص زن �ـ�ا ��د و زن اGM^ط ی �F)� و  $ـ,ه�ش
 ط,ر �� !�T، ه��[�@  ��Bی $" �<�ی�5 د  یBدر �F)، � اس
ی� .  

;�Bّ47 و R�)��  

و  .٢٢٤١ �*(�)g ا("(,ع س� �ی: 

'�
 ،�, � ،�8 ��8 روح �B �,�,دات �� ���,ط �ی g,  ا��. اMـ ...و در$$ـ(�ّ  ،"�B 
$" ه�>@" -/ن � �GK���- ) و� KّL� ]GM . ا$�ل ("ارد ،�� /ن� س

8 ،�$" GK���B< �"ون دار روح �,�,دات �ِ ی g,  ا��. ب�� $�ّ)B ن و ,ان�ـ� و ا(Kـ
 �ی gـو  و) !�ـB )T	Gـ,��ا	 �ی gـو  و (ـ"ارد ا$ـ�ل ،�, ��5ـ�} !�B Tطّ�ا�

 ز�ن در ���,ل B,(ی� ی �, � jه� ه�] j�� دارد را .  
و  ا��. جg 8 �� ،دارروح �,�,دات �ِ ی�$ jKّL� و �GK��� "$� - 8�� ��KّL� نK)ا 

5�8ی� 5�8 ی>@(g  �y,  - ,ان�� و j�� در ١  "$�� ا�Gی�@� � ,g  Aط وا�� ی
                                                           

 انس+ان از رخ مين برجسته ريتصو اي ،نشسته شخصِ  برجسته رير در حکم کامل مانند تصويتصو. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٣٦

ب / ١دار (7ص از �,�,د روحK� ی��"، ]GM
 ا�ـ�ت و سMط�ـ�@��ا�G ،/(�ـ سـ 
 از (uـ� dـ�ف �ـ و Mـ,د �Mـ,د �ـ� - /(�ـ 	ـ�وش و "یـB  �Mو�ـ ؛اس
 ��ام ،mزم

�ل در ه /ن (<�"ا$G[ و ("ارد ا$�ل - <�ید  �ه !@,ان@� �ی� 
���وه  ه�>@" ؛اس
�B "$
 /ن ��ام �,دن در و �M و �ـ� ،U�r^سـG ،	�ـ� ،>ـ,ب ،س@B ��] P	�7 س

ر>�U و "@)
�( /ن �K .  
(�)*� ٢٢٤٢. ]GMب �ه!�وسr سFز اسـیـ ��ـ rوسـ�! ��ـ�ا B*ـی(� �هـ

(�[ ،,ا(ت�� ا$�ل ��� �� ،5,د5ن�س xی(� ���ا B �5یهF� ،رو(ـ" �ـB 5ـر �� 

5ن �K)ا، Uی�یـ ,نی� ی �,  ی  �D[ �ه  ��ـj ،,ا(ـت�� �هـ$ـ�8 �ـ� ء�ا$ـ �یسـ

��KّL� دار(" را .  
ن ��8 دارروح �,�,دات $�لا ���"وز و �دوز� �ّ  .٢٢٤٣ �*(�)K)ت�� و ا ,ا(

ر>� �رو ��U و �"@)7�GK���B 8< ا�� ،دارد GK���B< ���"ار �5 /ن  ��ّ,  �Gا$ـ") 
"$$ـین ذ5ـ� اسـ
 . ��ـKL� jـ�� را دارد ،dـ,رت [یـا ��ـQ در و ("ارد ا$�ل �

$" ����KL� j را دارا �¤ ��( �"دوزی��وار � .  
ی 	�د را ���KّL س� dB �5,ر  در .٢٢٤٤ �*(�) �)Mری 	�د و س�GM �ا5 �)Mر5 

یـ 	ـ�د ه�ـن /(�ـ� یـ 5@@ـ" �Bـ �8gGّ �"ن �� را س� �ا	�اد و سزد �B را �"(x ،<�ید  
�)Mر
 ،�B "@5 و8d �"ن �� را س� سزد �B را �"ن B �5دّو� 5M- ���KّL �"ن س

�5  ,g 7ص �یدق /ن �� دار روح �,�,د از (d 
$ـ" �B ��ام ،mزم ط��@��ا�G  -اس� 
�� هj �"ن �� س� �5دن ��2J و@� Gط�ا�  m؛ ،زم
K�) �ی� �
 BوM ا$�ل ، @� س�ِ  س

  . ("ارد

 و ���[ ���
 rهg� G"اق ا�� ا$?ص � ,ری5ر  "ن�5* .٢٢٤٥ �*(�)) اه

$" او ��� �ی� )�
Kد ه�>@" ؛,M ص?$ eراB �� ر [یا5 "$ !ـ�ف در ا�ـ� Bو� ؛�
ب �� [� ,ه و rهG ،ا��وزK� )�    . ("ارد ا$�ل ،"ی

                                                                                                                                
  . است داده قرار سرش پشت را دستش كه  یكس اي
ده ي+بر پا اي دهيبر دست ر برجسته شخصِ يا تصويدار مانند مجّسمه  وان روحير ناقص از حيتصو. ١

 . که سر ندارد  یا فردي



 ٦٣٧/  امر به معروف و نهي از منکر  

  �'�اR �یر 

ی xیر  "ن� �ا$ .٢٢٤٦ �*(�) $$" "ن� �ا$ ��8 ا�� ،/ن �دن5 [���، ��@� Gط�ا� 
Aوا�، �ی� )�
K .  

سـ@x و xیـر  ��ـ�� و دارد (<ـ� را >(ـ� K7ـ�
 ��,  	�د ا�� .٢٢٤٧ �*(�)J� را 
ز ��Gا$"� jر [یا ه5، ��@� Gط�ا� Aوا�، �ی� )�
Kـ ؛� �رو 5ـ� ی�Bـ,  "ن� �ا$ـ Bو

�),� (� ،"هی�رو  ه�B ی ط,ل ��"ار �� /(�� $�ط �� ؛("اردr "@� 
 ,سU��G ط,ر �� ا(<*

 در �5 ی�B,ه از ه8gGّ� �� j و�K7 �) ��ـِ�Jْ  اسـG?,ان �رو �ـ� هـ�,(ـ� [ی�Uـ و >
)	r U(� از ،"هی�رو  /ن ط�ف دو در) [ی�< ( �,ش �,ازات  �G)ا�ان ,?Gاس J� را) ��ـ

7 و (�Gا$"�B ط,ر �<�ارد��5   ً  . اس
 xیر  و ���J �دارا 	�د /ن d "@5"ق !�	
(�)*� ٢٢٤٨. O^� یر  در �,دن �ام�x $ا� B، ن/ 
 را $?ص B �5<�ا(ید  �5 اس

   .»("ارد xیر « :@"ی�<,  @@"�� GD� �B<, و  ?طL� A�T در
یـ 7��Bـ [��$ـ ،(ـ"ارد B	�7ـ �$ـ" �5 �ا���وس ه� �� xیر  "ن� �ا$ .٢٢٤٩ �*(�) 

GدسB،  ��، �M��  یرx، اد,� $���Bرت ه� در و <�ید  ی,d، ��@� Gط�ـا� Aوا�ـ، �ی�ـ 
)�
K .  

ط وا�A، ،*<�ی/را .٢٢٥٠ �*(�)�Gا� ���  را xیر  "ن� �ا$ ا��ِت  �@�r �)B د,$ .  
 ا(ـ"�5ده xیر  "ن� �ا$ �� �FL,ر را 	�د �5 ��,ارد در xیر  "ن� �ا$ .٢٢٥١ �*(�)


�( /ن از یBره ���ا Bراه وK ی(@" و mزم در�ِن  ���ا 	�د B �5$�! ا�3eار ه@<م � 
ر و ��3h /ن<ی �$" xیر  "ن� �ا$ �� (  � O $یر  "ن� �اx A�,� ر�e ی و �ـ�ج 


دیز  �*ّ�� "$� �5 8�7 8�ّJ  )�
K، �ی� 
  . اس
m  ��,  �5دن 5, ه .٢٢٥٢ �*(�)�� A� )Fی) �8س ���ـ� ؛("ارد ا$�ل /ن "ن� �ا$ 

 AّJGK� �B  "$�A �رو �5 �ط,ر �� /ن �5دن ��@" و� m� ��"G	
�( ��ام ،K؛ ���  Bو
  . M,د ���وه اس
 �M,د
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  @��ر و �%[* �Rط

ت در ط�ف >@" ی دو [�� ��@"$�ط .٢٢٥٣ �*(�)��K� ز و��  5ـ� ��ـ,ارد و هـ

 و ��د /ن درM
 و ��$" �B ��ام ،اس
 ��3ح ر7� . 

ز("ه از ��("ه �<�ار(" �7ار �5 اس
 [یا ،��@"$�ط از �@u,ر� <�� U,ل >� ،�د��< �
"$� �< $B<�ید  ء�دارا �5 �ارزش  ��B 
ز("ه /(�� ی اس� ��!B ارزش 5ـ� � �Bـ
(B ،��("ه ���ا را داردLّ� م �� ط,رL)ده" ا .  

��� در (�D دو ا�� .٢٢٥٤ �*(�)K� $ورزB یز ��  5@@ـ" $ـ�ط ،<ـ�ید  MBـ(< �ه
ز("ه �5� v�F�B ی ،�"ه" ��("ه �� راز در /(�� �� ه �>Gار دس� ��ـز �هـ هـ و (ـ�م ا	ـ


 را ��ز 5"ام ه� 5@@" $�طM�، v�F�B ی �"ه" ��("ه �� رایـ ��ـز ج�?ر  8ّ5  /(��  
���G* از jس�  ,Mیx ب راK� "@5، j�� ر�ی� و دا$�G را �7 )�
K .  

ت در ا�� .٢٢٥٥ �*(�)��K� $ورزB 8�� لF ,	، � و MBـ(< �هـ ��ـز یـ Fـل�وا
"@)ی 	�د   �<�ار(" F�B�v 5"ام ه� ،/ن �  �j ه")��  ی MB,راM، 5,د$ن ���ا U,ل /ن �

ی 5@@" �� �<� ی� د �> 5پ $"ه ��U i,ل �،  �j ـ ی 	�د �� و $,د ��ّ  � /ن �(@" و �هی�
�ی� و دا$�G را �7ر ��j ،$,د داده ��("ه )�
K . 

 �<�ید  �� �F�� 	^ن ،$" �ز("ه T5 ه� �5 5@@" $�ط هj [ �,ارد �ی� ا�� در ا�و (
�ی� و $"ه �KJ,ب [ 5ر �7ریا ،�"ه" �)B "$�ا�ـ و ا�Gـ�ام @��یا �<� ؛�� [��ـ در Bإ

$F)" 8 در !,ض �7ارداد و�M و ��د ���
دق ،١d "$F) .  

�( ا	�اد [�� B	�7 ،��@" $�ط ��ام �,دن در .٢٢٥٦ �*(�)Kا ؛�� ��@ـ" $ـ�ط [ی�@

و("انیM،  ,M,اه� و ��ادر ،	�ز(" و U"ر ،$,ه� و زن [��*، jه �ی� )�
K .  
ت �?G�' ا(,اع [�� ،��@" $�ط ��ام �,دن در .٢٢٥٧ �*(�)�� و  Kـ
�(  B	�7ـ  �Kـ

8�$  ��K� 8�� B ل ،$@F ,	، �ل ،Fـل�واFGـ�K�، ـ@ �T، رو� @ـ T� ـ���، G5*ـB، دو، 
 �Kـ��� دو  @�ـ و $ـ,د �B ...و �5,ه@,رد ،�س,ار دو>��M ،���دار وز(� ،��Bا(ی7 ،�Uش

م ��) »2Fْو »َس »ء »�یِر�@�Gاس �B 2. $,دFس، ���K� Aدوا(اسB ی �G$ س,ار�و   ����Kـ

                                                           
 . نداد به پرداخت ندز بازنده را متعھّ يبازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده ن یعني. ١



 ٦٣٩/  امر به معروف و نهي از منکر  

(@" /ن � B  ��,ا(�]�$ ا(,اع �� ���K� 8�5ر��د دارد، اس
 و $ P@� �5 در Bی ه

،B>@� �ه��Uه,ا r)  B� ��) ��� ،�یِر� و $,د ه و �(@" ای@�K�  ا("از��� 
5ـ�  اس
Pـ"اول در �@ـG� ل و,��� B>@� و ادوات �J�اس '�G?� ا(,اع و  $�8  �� ا("از� �

ب (��ه و س�(��ه و $�*���ز� � �U ��)B د,$  .  

��� دو [یا در ط�	� دو ��@"$�طK� �  ،دو /ن �هیـو  B$�! ا��م و &ی$�ا 
یر!
�ی� 
ی U,ل و اس <��١.�$" �B �^ل $"ه ��GK $�ط /ن �� �5 �   

(�)*� ٢٢٥٨. h�� درB  د�	ی�,ارد �5 ��ّ*  B، $ت ورز��K�B  ـ,رت یـ�� ا راd ]
�ار ����B ن��� ده@"�K� 5@" �5 از، v�F�B و �G	��   �� �G)در ا� jی�ه ی (Dـ� ��(ـ"ه �ـ

�B "د  ،ده�	 �y)8 � در/ن را ده@"  U �5B,ل � � ا	�ادی>@��ی���Gه ا��B "@یا ،�"ه ]
� (ی5ر ��
K ؛ Lّ� را ��F� ا�� (اّ�B  "ی�"ه  در���ـ8 ا��(ـB ـ� �ـp5ـ� اراB ـ,د$، 

�ی(� � - "@�"ه�Gه ا��B - 7�	 ل ("ارد و�ه ده@"هی�("ارد B  �5ا$�، �ه را از U,ل ی�
  . <�ی از �ل د ی� 5@" �ّ ه  � /ن

ز  � �$ـ��ان �ـ� رو ِ� �@" $�ط .٢٢٥٩ �*(�)� 
  ـیـ�@ـن ی�ـ�د و �Mـ�j  در هـ
ت ورز$��K�B � ام��B ) و "$ یBهـ ���ـ� �K� �Lـ��� را رو�(G ،�5 ا	�اد �� �,ارد��

U�� x�@B B� v�F�  Qی B$ورز  U,ل �� ��5� 5B@@" و /ن ���� را �� ,J  8 �ی� /نB "@٢ده 
U یو در)K5 �� نB U 
�ه داده �یا(" � �5ده x�@B ���5 درسB ر و ��ام �,ده  ،$,د�7

� ��ام ��و ��	G[ /ن �ل (B "$� . 

^��6R یو�0 �ی�0 وA ر��@  

ز .٢٢٦٠ �*(�)��  ،5@@ـ" ��ـز ��@"$�ط � >� ؛اس
 ��ام ،(�د  ?�G و �3$(� �
 8یوس و 5@@" ��ز ،د7ّ
 و ه,ش xیا	�ا ،Bس���� ،aی �D  ���ا @��ی��8 ا ،/ن �"ون >�

س,ر و ورق ��8 �7ر <�ید U، �� ،��@" $�ط �"ون و اس
 ��ام ،��@" $�ط �@� Gط�ـا� 
                                                           

 در س+بق و  یبن+د ر اس+ت ش+رطان ذکيشا. تر ذکر شده است مفّصل ھای  آن در کتاب توضيح احکام. ١
ا ي+تماش+اگران   ین+ه ب+را ؛ز اس+تيدھ+د ج+ا  یکه مسابقه م یانداز ريا تيخود سوارکار   یبرا ،هيرما

  . گريافراد د
 . ن حکم را دارديا موارد مشابه ھم ھمينترنت يق ايز مبلغ از طريو وار  ینيش بيپ. ٢
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 ،mزمK�) �ز و �ی�� � Q�� . 5@@ـ" ��ـز ��@ـ" $ـ�ط � dB �5,ر  در ،�7ر 8یوس
  . ارد(" ا$�ل ،M,د ��� M,د ،��@" $�ط �"ون و اس
 ��ام

رت .٢٢٦١ �*(�)L  و  �Mوش و "ی�	  و سـGM[ ،[�ه�y@ ؛اس
 ��ام ،�7ر 8یوس
�د� 
M س�)/ jام ه�� �B "$ز !@,ان �� ��ن دادن ا�ره. ��� �  ��ام ،�7ر 8یوس

ط8 و� 
�7ر �از �ز ���از �@�� و ��,� �B��� ا�� (� ؛اس [ �ـ�دن ��� از � Bراه ،�
�7ر("ا$��Gوس ��  "$ �r�ـ �7ـر ���وسـ ا�ـ� ا�GّFـ�؛ �$ـ" �Bـ��دن /ن وا�A [ �از � ،�

$" �<�ید �، Gا� ��" از �j5 $ـ�ع ا�ـزه ��	Gـ� ی� ،[ ��دن /ن�از � �ط وا�A ��ا��@
  . $,د

ز .٢٢٦٢ �*(�)�� �7ر 8یوس � {� ط�ف ،���8 در >@(�y ،��@"$�ط �"ون , ��5

 �<�ید K�5 ه ز ��8 ،5@" ��ز او ���  طـ�ف ا�ـ� و $ـ"� �Bـ 8یوسـ /ن Mـ,د �

8�ه M,دِ  ،��>Gدس 
�ی� ،mزم ط��@��ا�G ،اس )�
K .  

�دا(" اªن وس �5B 	�د (� �ا ���� وس ��ز .٢٢٦٣ �*(�)Kرهً̂  و (ـ� یـ �� �7 F7ـ 

jوس ه���ر ً̂  ا�ـ� و (ـ"ارد ا$�ل M,د ��� M,د ��@" $�ط �"ون ،(F,ده �7 Fوسـ 7ـ��� 
m و �,ده �7ر� r$ وس از ��دم [�� در�5  دارد���ر رج �,دن، �7M ی $"ه ��ـز ،(� 

�ی� /ن � )�
K )� e, � JB �5  ً̂ F7 �5ذ "$.(    

C��=   

(�)*� ٢٢٦٤. Q�
F، ام�� 

�Q از �@u,ر و اسF، یا] 
ن �5 اسK)ـ! ا�A ) UB@�ـ

 و ب�Q در را Bا�� دوازده ���$*U د ،س�ش�دی ،�<�ید  ( "@5، �< �� "g7 
 و اه(ـ
Uوردن [ی�/ g?$ ّ�

 g7" �� ا�� و g7" [یا �"ون >� و �$" او ) �A! ،[� ,ه و اه
ر را �و�Zا ه دو "ی(�@� A� �� ه"$ 
  . اس

�� 8F7 ذ�5 $"، .٢٢٦٥ �*(�)�K� �5 در A�! د �5دن
 اس
 5ـ�  یF�Q B ر,d در
$"؛ �@�� ای[� BD?� A�! ن�� !�A ه�Z ر ون�ـ� �Bـه Bو�ـ ،Kـ
�( Fـ
�Q ،/$ـ� 

!�A 
 ��8 ،<�ید  G��B از ،/$�ر �ه) و 
ّیـاذ ،�ـ��[ �/�ـ�و ?ـG[یر  و [� ,ه و اه
 را �,eـ,ع اdـ8 ا�ـ� [�ه�y@ـ. $ـ,د �B ��ام ،/ن �(@" و او �5دن �K?�ه ،���[ /زار



 ٦٤١/  امر به معروف و نهي از منکر  

ت� ,GD� e[ و دا(@" �B $@,("ه و @"هی�, J ���G* A�,� �B د,$ !�A ی �هـ�Aـ! 
ن�@U  <�ید�ر [یا ،$,د �*ّ?ص   . اس
 ��ام 5


�Q در .٢٢٦٦ �*(�)F 7�	B �)B "@5 !� Aِ ن�@U د�	او ا("ام در  "$یـ KَAـ(َ  در یـ � 
x)ا")M یر و �5د !�8 در /(�� G	ی ر x7^Mا "$رش و س?@ن در ی �GD�  یو@�ـ� یا 


�Q �,دن ��ام در B	�7 و �, �د( ی�$"  B@ید  ا�,ر درF، ��] 
�( aی �g  و �ی5@K . 

��( و 7�	B �)B "@5 دیر � ،�A! �5دن GD� "$ر(,$ ی �G ی � ��!B �5 ن/ !�A را 
")��Dره ��8 ؛�5ت ،س� � ا$�� 
ی دس j*< ی �p<�ید  �� /ن ارا�2یط�  از  x?U از 

�r،،یB, ی"یو  ��j	 ،�د Bس ،(,ار�U , ,ث�و � "@) �@ـه rیـ  @�ـ Fـ
�Q ،[ی�@��ا ؛/ن �
)
�( Bز�K وس دا�@� و��B دارد .  

(�)*� ٢٢٦٧. eراB دن,� g?$B �5 او از Q�
F �B ـ,دن ��ام ،$,د� Q�
 از را Fـ
��] �)B ا ؛��د��
�Q $?ص ا�� [ی�@F م در 5@@"ه
�Q ه@<F ")ـ?ص �5 �"ا$ Q�
 Fـ

ن �A! @��یا از $,("ه�@U ید  �� او�>� �GD� د,$، eیر
را�
 و دارد ) �)B ز $,د �ـ
jه ]GD� !�A ن�@U او Q�
F ام و�� 
  . اس


�Q در .٢٢٦٨ �*(�)F، د�	 Q�
F ه"$ $ ���,م و ��ّ�[ "ی��"، TـU ن ا�ـ� ا(Kـ
 ���,م و�$"  �B  �س, ،[��K 	�ز("ان از �Bی ی اس
  �س, ،$�� اه8 از �Bی: "ی�<, 

"$F) ر,u@� �< K5B 

�Q ،اسF   �)B "$ و ��ـ
 از اسـ
 ���ـ[ �Bـه Bو�ـ ؛�

 ��8 �<�ید  !@,ان)�اء ،���[ 
یّ اذ ،�� �J و س�ز(x ،[� ,ه و اه�Gـ�ام ���[ اس� 
"$� .  

(�)*� ٢٢٦٩. h��B ا از�	دا، !�A K5B در را Q�x� �ـ,رد BوG7ـ و 5@@ـ" �B ذ�5 
 @�ـ�یا یـ »jی�,  �B هM j,دش (�د را ��ف [یا �[« :@"ی�,  �B "),$، �B واi7 ا!�Gاض


�Q [یا«F )�
K ���� 
Dd 
ی اوس ���
� 

�Q« :@"ی�,  �B @��یا ی »اسF "ـ$F) 
)^	B دم/ ?���B 
 �Bـ �!ـ�ره [یـا 5ـ� دا$ـ
  ,ّ�ـ� "ی� »اسUس و �یـ Fـ
�Q ،اسـ

�ی� را $?ص �)B "@5؛  ّG�B ا�� ]GD� !�A &ا ��ه @"هی�,   ,ّس�S� )ـ� ازu)  [ی�Uـ
�"ن�( ی /�"ن g?$ ّ�

�Q $?ص F در) $"ه �uز ،("ارد $@,("ه (� jه Q�
F ـ,ده� 

  . اس
 ��ام و



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٤٢

(�)*� ٢٢٧٠. �) �5 L)/ازB 
 و�,د $ـ�ا�از B Q(� ،از �@�� وا�A اس� jه 
Fی &ِ
�)B ��@� از، � Aوا�B و "$� Gط�ا� AJGK� 

�Q $@,("ه �� اسF �5 �� ریـ 	ـ�د �
Q�
F ه"$ �� Mد��
�Q /ن و "ی(� د	ع او از و F او از را i	یـا /(�ـ� $ـ�ط �ـ� 5@" د] 

$" ("ا$KD� �G"ه 5ر� .  
ن ا�� .٢٢٧١ �*(�)K)دوازده ���$ از ا �
�B Qا�F "@5،   ,�ـ� Fـ
�Q �@ـه از "یـ�

ط�ا�G و "ی(� AJGK� 
(�y اس@< ��^ ّ�
 F�ص از "ن�ط?$ Q�
F ه"$ U��"ه� 
م را 5ر [یا ("ارد ��"L)ی ده" ار xی��ا DvGاس  در �ـ,ارد� 5ـ� F�Qـ
، ؛ ���ـ�"ی(�

،�G$ه در �� دا"),$ 
F�Q �� 
FK) را BG��� rGاز   ,ه�[ و ه ]Gاسـ,M 
ا�ـ� �^�ّ�ـ

 و  ـ,ه�[ �ـ� و� �KJـ,ب �ـ�دد، او،��� rGان ه�F� ،طاسـ
 در  mزم �@ـ�� ا��Gـ

$"، d,ر KD� �5 B"ه� �G$("ا �ا "F�3� 
�ّ�   .از و� �^

 �,رد >@" در .٢٢٧٢ �*(�)*U ید  س��>� 
FJd ل �5دن ه�>@ـ" (ـ"ارد ا$ـ�

Q�
F ب,KJ� د,$، h��B ذ�5 /ن �,ارد از �B د,$ : 

١ .K5B �5 رام �@ه /$�L)ا �B "ده  ,�� /ن از و ده,�@) 

 ،اس*U ـ او س��B ـ,ان  
ه �<�ید  ���ا@� �!@B ؛�5د (�8 را او ن�� اّ� !�A ن �ه�@U او �ی� )�
K .  

٢ .K5B �5 ��  ید�>� j�Z و jGس �B "@5، ا���د �	 jGم و "هید  س,�u�، Q�
�ی�ـ او Fـ 

ط�ا�B Gو� ؛اس Aن وا�/ 
 ��,رد ��  @� �u�,م 	�د �5 اسDG5�5 5@" ا Q�
 Fـ

�� "g7 
$" �B �<�ید  از �5r درM,اس� .  

�(gـ ،�?,اهـ" �*ـ,رت ازدواج ��ـ8 �ا�� �,رد در g?$B ا��. ٣J و  او یBراه@�ـ

�ی� 
 �� اس
 mزم Bو� ؛��دد 	�د /ن �A! $"ن /$�ر �,�A ا�� [یا ه�>@" ؛اس
 �eورت ��"ارDG55@" ا. ً  را �	ـ�د M,اهـ" �Bـ ا�ـ� اّ�pـ"اGـ"ون و ا��  
 درM,اسـِ

وره*�، g)�
J و 
�dB Q,ر  در "ی(� یBراه@�F  <�ید� �او ��ا �ی� 
 5ـ� اسـ
�ر� �KD"ه ،(�@" ار$د و یBراه@� را او ا�� �"ا("�B �� اه" و�,د,M "�/ .  

 در. ٤�Bد �5 ی,g�� از Q�
F یا] "$
�Q $?ص �5 �F ه از را $"ه
���gـ و �@ 
$" ���[<� ی�� روش د  �@�� از او �5دن �@i /(�� $�ط �� ؛دارد �زF) .  



 ٦٤٣/  امر به معروف و نهي از منکر  

 در. ٥�Bد !�8 �5 ی�	 Q�
F ا�,(� �� $"ه� 
 در [یـد  �� رس("ن �eر  �س �5 اس

�d، Q,رت [یا در ،دارد و�,د /نF او �ی� 
 mزم ا�ّ  ؛(*,د �B A ّ�G@ید  �eر   اس


ء B@ید  �eر ر	i ��"ار ��  @� اسDG5د ا,$ .  

 �� �5دن وارد �ادیا. ٦� dـ"ور و h7ـوت ��ـم در /(ـن �Bـ,اه رّد  و $ـه"ان !ـ"ا

j�� .  
 در. ٧�Bد �5 ی,g�� از Q�
F، �D� ص?$ Q�
F ر از $"ه�e� "$ او �Dـ� �5 �

  . اس
 وا��e، Aر /ن در $"ن واi7 از

   دروغ

��> از دادن �FM ،/ن و �$" �B ��ام �GD[ دروغ .٢٢٧٣ �*(�)� 

�ّ وا�7 �5 اس 

�( B	�7 ،در ��ام �,دن دروغ و ("اردK ��] ن  �ـ� را دروغ @�ـ�یا 7�ـj �ـ� یـ "یـ�<,  ز�ـ

(" ا$ره �� ی K"ی�@, ��D� و )�� 7�	B  )�
K ��] یا��@ QدروB �5 را �B  ,در "ی� � G5Bـ
$" M,دش  ا�GMاع ی �$"  "هید � .  

(�)*� ٢٢٧٤. M,$ دروغB  ر یا�� از (,ع 5^مG	ر 
 	�د ی�� ی... ، M,$B  دن,�

$" ��ام اسF) ,م�؛ /ن ���� "$� j,م ه�ا�� �� ���ا�,(� ��8 ط�ف �5 ���، ��ّ,G� 

�� ا�G ،("ارد ����B و ��ّ"  g7" ،@"هی�,  �5 $,د@��� Aط وا�� (�ـیB "ـ$ Bو�ـ؛ �
�FM ا��� M,$ را �� !@,انB  ,>دری� " ��B �5 "g7  �ا�ـ� از دادن FMـ� و 
یـ��

�G$ا") "$  . $,د KJ� �)B,ب دروغ ،�

V$ّ)' ا�7ح���ت در  

(�)*� ٢٢٧٥. A�ّ�  ت در)JGه ،�"ارس ا��ی� ،��ا5� دی<� و هدا(*< )�
K ـ�< 
ی /�,ز دا(x از ��	�5r ]G 2یط�  از  ,L*)دا�8 v� 
ده  راه از یـ �$ـ" دسDGاز اسـ

( ط,ر �� هور�7�@UB یه �� 2یط�  از FG$ا ]GMل و ا("اDQا  �Z �<ـ�ید  2یـط�  ه� ی [ی(
"$� .  

(�)*� ٢٢٧٦. ,L*)ی دا �gّJ�B �5 در h��B ت از)JGد ا�,M A�ّ�  ـ� و 5ـ�ده� 
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Oار"� � m�� 8�� ��T)K، ق,	 ��T)K ـ�ا وG5د، 
 �� �ـA ،اسـ
 (�ـ,ده "ا�ـU دسـ
g���

یدر  �*���G ��,ق ،اسس /ن �� ا�� و $"ه 	 (�y ،"ی(�@< �� Zو��D ا�5ـ�  

 را 5�ـgّ?  8ـص ا�ـ� Bو� اس
 �^ل او ��,ق ،5@" !�8 درس
 $"ه ��ّ�ر او ���ا
2�3� Oیدر  �"رG	B ارد")، �ی� )�
یـ Bدو�Gـ ���ّسKـ �ـ� !@ـ,ان [یـا �ـ� را Mـ,د Kـ 

d,gMB، 
 اسـ@د ،B�� gJ �"ارO 8�ْ�َ اس
 ذ�5 نی$. "ی(� ��Bّ�	 اسG?"ام ��
�ی�ـ در هـ� dـ,رت �Bـ��� اسـ@د و �ـ"ارO !@ـ,ان �ـ� /ن اراpـ� و /ن �(@" و Bرس� 

�)B "$� .  

TX%� [�ه�ن از	ز%�ن   

س�ا و دادن د$@م .٢٢٧٧ �*(�))  ,�Bام ،���[ �� ی�� 
د$ـ@م و (سـ�ا در  و اس
 g7ـ" ا�ـ� Bو�ـ ؛g7" $ـ"ه �$ـ" �/ن �� ط,ر �ّ"  �5@" �5 ��@ Bق �dB "d,ر 

 "ّ�� "$F)  ً̂  ��ـ8 �<ـ�ید  !@ـ,ان �ـ� اسـ
 ���ـ[ "ی�<,  را /ن M,$B !@,ان �� ��
 و �ــ,دن �eــ� [�� B	�7ــ /ن �ــ�ام �ــ,دن در و �$ــ" �ــ�ام ،/ن ��ــQ و [� ــ,ه dــ"ق

QیA د �,دن�	�م او �� �5 
�( $,د �B داده د$@K و O^� ?* ف /ن ص��! 
 اسـ
دق /ن �� د$@م !�	ً  �y)/ �5 ه� وd 
 /ن در �y)/ �5 $r ه� و �$" �B ��ام اس



�( ��ام اسK .  
س�ا و د$@م ��ام �,دن � را��3 در .٢٢٧٨ �*(�))  ,�B7 ،ی�	B ـ' ا(ـ,اع [��ـ�G?� 


�( هز�نK  ّG�B اه8 ا�� ) $ـ"ه داده د$ـ@م 	�د �5 ده@" د$@م <�ید  ز�ن �� را Bز�
ز 	��" B(� را ن/ ���@� jام ه�� 
 ا	ـ�اد [��ـ /ن �ـ�ام �ـ,دن در B	�7 [�ه�y@ و اس

)�
K؛ �>� 
FK) �� د�	 

 �� �5 ��ار �"!D� $ـ�ع 5ـ� �ا�,(ـ� �� �Uدا�GM $�ع �?

یر! xا��Gزم را ا�m ")ن ،("ا@y7 �5 ه��	B م [�� ،��ام �,دن در�� �� دادن د$@ و �

���) )�
K 7 و�	B ��] "�د ،M,اه� و ��ادر ،و$,ه� زن ،	�ز(" و [یواGو اس xـ,ز دا(ـ�/، 
$" B(� /ن �(@" و 5ر�� و 5ر	��� .  

ء .٢٢٧٩ �*(�)Lام ،���[ ِه�� 
ن�ـ� ،/ن از �@uـ,ر و اس  و ی�Bـ"�,  و او Aیـ��

�ّ�� 
5"ام ه�  ��ّ�
 و ی�B"�,  و $�� d,رت �� >� و �$" (�� d,رت �� >� ،اوس
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5ر ،���[ از ��Q ،��دم از )� ,�Bی )�
K؛ �>� )
 B �5ز�J�ـg� �,ـ�!B را ا�ـ� [یـا 
ءhG7ا ه و "ی(��B م [یا درّ�
 و ی�B"�,  ،ه@<�� Aوا� �B ـ" $ـ,د@) و ی�Bـ"�,  �

  . (�@@" "ا�x Uی��ا �"!xG �� ��دم   �"!G<�ار 	س2 	�د از ��ّ�

(�)*� ٢٢٨٠. ]GD� ر5 5^م�r، ام�� 
س�ا�,  g7" 	�د ه�>@" اس)Bو ی $Jّ	B 
�G$ا")  "$ً  �5 اس
 5B^� ه� /ن از �@u,ر و �	�!  �g یa �� ن/ 
FK) �� د ه��	�یـ  

FK) �� Q�� �Kه�، 

 �� ه� K5 /ن اول (,ع ؛$,د KJ� �B,ب F7�a و ز$FK)B ام�� 


 /ن دوم (,ع و اسFK) �� Q�� �Kه� �ی� )�
K و 
FK) ـ� �ـ�Kه� �ی�ـ B� ـ"؛$� 
�GّF�س�ا در را /ن ا�� ا)  ,�Bم و یده ه��Kش �� د$@DGاز 5@" اس 
 �ـ�ام ،د$ـ@م ��ـ

�B "$� .  

  �7دان �%�ا طq, Oت �ریز 

(�)*� ٢٢٨١. $,Uت ,ریز  و ط^ "ن�m/ ن/ "@)� �G*>)ی ط^ ا دسـ
 در ط^ ���� 
ی ��دن �� ط^ ��د(F@" و ��ز(G? L[ی/و  ی (�,دن ]GK� 
! و دسـ
 �ـ� طـ^ y�Bـ س

"@)ز در >� اس
 ��ام ��د ���ا ،/ن ��) "$[ یـا �ـ M,ا(ـ"ن (�ـز و (�ز ��Q در >� �
ط8 ،�,ارد� 
  . اس

ل ��ام �,دن در .٢٢٨٢ �*(�)��Gا ط^ اس����5 ��دان  e, �a در /ن �� F7ـK� 8ـ�
م [�� B	�7 ،ذ�5 $"K7ن ا/ )�
K، اه,M ^ط�زرد  "$ "�سـD �طـ^ ی س�خ �ط^ ی �

"$ و اسـ
 طـ^ از ��ـQ �<ـ�ید  	�ـ� و Kـ
�( ط^ ،[�U^  �5 دا$
  ,ّ�� "ی� Bو� ؛�
دهDGا /ن از اس���ل ��دان    ١.("ارد ا$�

                                                           
 گ+ريد فلز  یمقدار با را آن، است كم  یريپذ انعطاف با کخش  یفلزّ ) ٧٩Au( خالص  یطY. الف. ١

 و »اري+ع« را خ+الص  یط+Y نس+بت ؛ش+ود ش+تريب آن  یريپ+ذ انعطاف و اس+تحكام ت+ا كنند  یم مخلوط
 یط+Y نخود ١٨ ،آن مثقال کي در  یعني اريع ١٨  یطY مثYً . نامند  یم »بار« را گريد فلز نسبت

. ماند  یم زرد طY رنگ ،باشد برنج اژيآل مثYً  »بار« اگر. دارد وجود گريد فلز نخود ٦ و خالص 
 ط+Y رن+گ، باش+د نق+ره م+ثYً  »ب+ار« اگ+ر و شود  یم سرخ طY رنگ، باشد مس فلز مثYً  »بار« اگر
) ٤٧Ag( نقره مثل  یرنگ ديسف فلز  یعني ديسف بار  یمقدار با را زرد  یطY امروزه. شود  یم ديسف
 نيبن+ابرا. آورن+د  یم دس+ت ب+ه ديس+ف  یط+Y نام به  یاژيآل و ندكن  یم مخلوط…  و) ٢٢Ti( ميتانيت اي

Yھمان ،ديسف  یط Yاست كرده رييتغ آن رنگ زرد كه  یط.  
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ی ���� �5 ("ا(" ���د ا�� .٢٢٨٣ �*(�) �G*>)از او ا T@� ^طـ 
 r$ـ یـ اسـ
�G$دا "$ی ���� �5 � �G*>)ط^ از او ا �B "$ �G,ّ�ـ� ��"اً  و �?,ا(" (�ز /ن � و (� ی �
زش ،�,ده ط^ �@T از �5 $,د�) Jd�a 
  . اس

ی ���� �5 5@" 	�ا�,ش ���د ا�� .٢٢٨٤ �*(�) �G*>)ی ا L)از او �@ـ"�ـ�دن و ��ز 
دشی ��"اً  و �?,ا(" (�ز /ن � و اس
 ط^ �� d�aـJ (�ـزش ،�,ده ط^ �@T از �5 "ی


 . اس


 �� �5 ���د ط,ر ه��[�ّ! ]GK)ا") ���K�، ���� ^در ط 
 dB,ر  در ،�5ده �B  دس
ه8 �5� �dزه ،)در ��M 8,د ���ور �,ده( �,ده 7�)� �G$اش�� Jd�a 
 اّ�؛ اس

ه8 ا��� �gّ�� ـ,ده( �,دهF) د ���ور,M 8�� در(، زهـ�)� �Gرا اش ��$ـ  ا�ـ� "یـ�

Kه 
 ،ا�� و7
 ��$�G و دو�ره �?,ا(" ،و7h7 "@5 .  

  ��ر��7اد 17ّ*ر و 0

ل �,اد �?ّ"ر در .٢٢٨٥ �*(�)��Gر  اس,dB �5 دارا�ر �e نیـز  و$ـ" ��Bّ�ـ �، 
د�8G ا!��� د� �eر @��ی>� ا ؛اس
 ��ام jـpـ8 داdیـ $ـ,د � Qـ�. /ن ��ـ��� Gط�ـا� 

Aن وا�/ 
ً  �5 اس��3� -  ّG�B ر  در,dB �5 ر�e  ّ���B ه /ن از - ("ارد�U��  . $,د 
 �,�ـA ا�ـ� /ورده رو <ر�سـ �ـ�  ـزه �5 �	�د �<ر ��ا�"ن س�5* .٢٢٨٦ �*(�)

نیز  و �eر 8� ،اس
 ��ام �$" ، - @"هی/ در ه�>@" - !h, (�ص �����B 8ّ  و  ,ّ�� 7
 و�ـ,د eـ�ر ا��Gـل یـ دارد �eر �� ��ن ی �$" B@��ی و ���,م �eر /ن @��یا از jّ أ!

�G$دا "$�� $?ص /ن س^�
 �� !�^ء �5 �ّ"� �� �@�O "@ـ$� . از �ـ[یا ا�ـ� اّ�ـ
�5 ��
 [ی�" ه�>@" ،�$" "ی$" نیز  و �eر �G�5 �B "*5، ام�� )�
K . 


 اّ�FK) �� د�	�ر�س �� �5 ل �ـ� دادن  ادا�ـ� ا�ـ� ،(�ـ,ده ت!د "ن�5* <��Gاسـ 
ر�س >، A�,�  ر�e 8� "ن�5*ـ <ر�س و ��دارد  دس
 /ن از "ی� اس
 ���Bّ  و  ,ّ�� 7

                                                                                                                                
، قاق نانِ  مثلبيشتر،  طY از متشيق، دارد فرق طY با ذاتش، است ابيكم  یفلز) ٧٨Pt( نيپYت. ب 

 و ن+++رم ت++ا کنن+++د  یم++ افهاض++ آن ب+++ه نق++ره مث++ل  یب+++ار، باش++د یم مش++كل آن ب+++رش اس++ت و کخش++
 کن+از و في+ظر  یكارھ+ا ديس+ف  یط+Y ب+ا و درش+ت  یكارھ+ا معم+وIً  نيپYت با. شود ريپذ انعطاف

  . سازند  یم
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ر�س O �  /(�� �<�؛ "ی(� O �  را > A�,� ر�e  <�ید�ـ�ر ��ـ8ِ  - $,د e 8ـd از �
ی  -/ن از " �ی$" ی "ن�5* <ر�س ��)/  � O ر�سـر��Kـ او ��ـ�ا < 
�ـ�  ،�$ـ" سـ?

8�ّ 7�8 �5 �� ط,ر ���,ل ��"J  )�
K  .  

;$m Iو رح o6@ Iرح  

(�)*� ٢٢٨٧. i37 jو ر� O�  �3را� �  ,Mو("انی �5 ه�>@" اس
 ��ام ،�8	� و *
ً̂  ،M,د ،*و("یM,  /ن F7 i37 j�5ده ر� "$$" M,ان (�ز ی �F) یی �$" M,ار $�اب  
�� M��B م ازء B �B@ید  ا��@G!ا "$
�(g و دار$ و �,!�u و �J jـ هـ�B ـ�Sـ" ا$؛ �

�GّF�d (,ع ا�� اMB از ��d jر� �  ,Mو("ی* A�,� � ر "ی� �� او 2ی *,  ی و� ��ام 5
ی $,د �B �@�� ار �ب A�,� ^Gا��د ,M د�	ه �� @� �B ع /ن ،$,د,) ��d jر� �ی� 

)�
K د و�	 'Zّ,� 
م را ر�d j�� �<�ید  ,ه�$ �� اسL)ده" ا .  
(�)*� ٢٢٨٨. ��d jه روش ر� و دارد �,(�,ن ��  ��h,ر �^7ت و "ارید   @�

م (� 	�د �@�ل درL)اB د و $,د�	 �B ")ا,  س ��  @D� B، �� و �8ـ�یا ،�� �F و �(<ر (
U�r�5ر �8ّJ  در �^7ت ،  ,Mی") واسـ�3 � او ا�,ال از $"ن ی�,  ی راه [�� در ی *
ی ن �Kل 2یط�  از ه�>@" ،او �� ا�� �5r ارس�B ی��اx ـ,ارد در��5ـ�  Gج�ـا� �ـ� 

�5r ��B و دارد "@)م را Bا�� ��DوZ [یا ،/ن �L)د  ؛ده" ا,$ �u�^� 
ا�m �GFزم اس
�5 ��d jر� �� AK� ص �,ارد و ا$?� jق ه�	 �B "@5 زم وm 
ن اسKطـ,ر  ا� ��


 (�u در را �,رد ه� در ���,ل	��  ً̂ ه ���B d,gM ّ�
 5ـ� سـ
ا �ا�,(ـ� �� �,رد 
 وا�ـA ر�ـd  jِـ�� �Jّ�ـ2 $ـ"ن ��ـ�ا رس("ن س^م ی واس�3 � ا�,ال $"ن ی�,   @�
	5B )�
K و م را ا�� [یا <�ید  2یط�  از "ی�L)داد ا .  


 5ـ� هKـK5B "@Gـ( ،ر�d j�� در *و("انیM,  و ا7,ام از �@u,ر .٢٢٨٩ �*(�)FـK) 
 َ) KَFB ن �K)دم [�� در و دار(" ا��  ,Mو("یب �� *K� �B /ا�@ ؛@"ی�� ،ار�م در �^O [ی

�ـ� ،یBدا ،!ّ�� ،!�, و اس
 ��دم !�فM ز(ـ"ان و�	ن  /ن �هـ(�,(ـ� [ی ـ� واeـa از /(ـ
B� "@$( و �K5B  �5 ن �� GFK)B ،ازدواج واس�3 ��  @�K)ا Uا�" �B "@@5 8�� زن ،زن �ـ�ادر 

ن ر�j ،/ن �(@" و !�, زن ،��ادرK)ب ا,KJ� �)B "),ـ ؛$ـ@yه��] ) �ـ�  @�ـ 5ـ� K5Bـ
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ع و M,ردن ��$ واس�3eر GFK)B �� نK)ا Uا�" �B "@@5، jن ر�K)ب �� اK� �)B /ی"@ .  

   Qیوا�* از اط�ع�

(�)*� ٢٢٩٠. Zو��D Aز(" وا��	8 در �در و U"ر ��� 
FK) �� 5رهBط �5 ی,��� 
 M,د ���)/ �B ا�� دو $,د 
 : اس

ن. ١Kا� �� � r�5 /ن از �@u,ر: /(��B و �� �] )� و 	�ـ� dـ,رت در $ـن B(ـ"�ز  �زه
 اhG7ـ را /ن ��*ـ� طiF �5 ���"ار �� ���,ل ا("ازه �� /(� �هM,اس�G ��/وردن ��( و ز�(
�B "@5 و O�  س ،��"ار /نس})B 
FK) �� رهG	ر�ب ,M ر"U در و�  �Kـب �ـ� او �ـ
�B /ی"، �B و "$ن [یا �Kل ا�
�ّ وeـ� �(uـ از �ـدر و Uـ"ر �  ,ّ�� �� �?G�' �,دن � 

��B و �K�B، �	� ی� �,دن�	   . �B "@5 	�ق /ن �(@" و �e )"�B' و 7ّ,ت ،� (F,دن�

 (��دن Bاد� �B و /(ن � M�� )�r,رد. ٢FK) �� نر (�u از >� ،/(GD� از >� و 
�� 

رG	ه�>@" ،ر "�ن ،�$@" �5ده Z�j او �� [یوا@yیروا در �5 ه�
: اسـ
 $ـ"ه (�ـ8 
ل M"او(" �<, ���� ��ان را /(� زد(" را  , ا���G� ��زد�� را $�.١   

(�)*� ٢٢٩١. Zو��D ")ز�	8 در �در و U"ر ��� 
FـK) ـ�� 5رهـBـ� ���ـ,ط 5ـ� ی� 
ً̂  $,د �B 	�ز("  ا(Lـم یـ ("هـ" ا(Lـم را 5ـر 	^ن ی (�ود � 	^ن M,اه@" �B او از ��
 و �"ه"� 
D�
یّ اذ /(ن از �Bی ی �در و U"ر ،	�ز(" �? �B $"),، رت دو,d دارد : 

'�
 و �د�Kـ,ز �رو از /(ـن $ـ"ن 
یّ اذ. ا�Dل �ـ� $ـ [یـا در ،�$ـ" 	�ز("$ـن �ـ
�GD [�>@ اس
 ��ام 	�ز(" �� ،d,رت?�B ن را)/ �Gاس,M م �L)ـ"ر >ـ� ده" اU یـ 

$@" �5ده B(� !�8 /ن از را او �در� "@$م !��B ا�� �5ده �L)را �� ا �و ی ی ��)/ 

�? از 	�&D� �Gاس,M ( �ـ 	�ز(ـ" ا�ـ� [ی�@ـ��ا. $ـ,(" �Bـ 
یّ اذ $ن او �GدوسـB 

ط [یا از [یوا�" �5 دارد ��$�تF او  ار ً  و ��(" �B ر(�	�ز("$ن �F�7 ط� /زرده Mـ
�B "),$، �� ")ز�	  � O یا] 
7$ـ�ت [یـا از را او [یوا�" ه�>@" اس
 وا�A ر	�� 

�)B ده��) "@$�.٢  

                                                           
  ١اصول کافی، کتاب اIيمان و الکفر، باب البّر بالوالدين، ح. ١
در  یحتّ++از آن++ان  یريگ کن++اره، ه اگ++ر رفاق++ت ب++ا آنھ++ا باع++ث ارتک++اب ام++ور خ++Yف ش++رع ش++ودالبتّ++. ٢
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 و �د�K,ز �رو از ن/( $"ن 
یّ اذ. ب�D$ �� ل$" 	�ز("$ن �F)، ـ���و ا�ـ� در � 
�)B 
FK) �� ")ز�	 �@  
J�g� د,M ی iD) g?$B  در ،�$ـ@" دا$�u) �G در را ن$


 d,رت [یاD�?� ن �)/ �ی� 

 [یا (�,د د7ّ
 "ی� ا��GF؛ اسD�	��ـ( و �?)B 
F)ا �,(� �� "ی� "$ /(ـن �ـ �rـ( ��Mـ,رد و ���وف �� ��$�ت ��DوM Z^ف �5 �

�� در /ن e, �a �5 ��دد �KJ,ب�K� 8F7 ن�� "$، @yـ" ا�ـ� [�ه�� !ّ�ـ
 �ـ� [یوا
تDd "� و 
�gM   و (�,ده B(� ���وف �� !�8 از ،BاM^7 8یرذا و "ه�(�,ه �ه


 @"ی(� ا�� �@�� ��!ن اط)/ Aوا� )�
K .  
 	�ز(" M,اه@" �B او از را ��Bا� M�G,اس �در ی U"ر �5 ��,ارد  �م در� �و ( F)یـ" 

م را /نL)و ده" ا 
D�?� ن �)/ G7وB ا�� �� O�  Aوا� �� �ـ�ام ار �ب �� ا�� ی Bا
��[ ا�� U"ر و �در �� 	�ز(" M,د ا�ـ� 5@@ـ" 5ـ� (�ـز ی�@��ا ؛اس
 وا�A ،@"ی(� B �Bا

ب را در ���ـ8 (���Jـن ر!ی�د � روزه (<ی(?,ا(" L� د�یـ �ـ یـ(�@ـ" و  
یـ��� 
!�$ 8pK�B زمm "@$� '� ،	�ز("$ن �?F) ")ز�	5@ـ"ی 
 و " M,اس�G /(ـن را اط!ـ

"�
 اذی[ از ای>@(�y وا�
 $"(یّ [ اذ�
 $,(" >@یّ [ �B �Sا�ا ���ز(" ("ارد �	 .  
  : 	��,د(" �x �h �5  اس
 $"ه (�8 �[�ا����@ ��ا� از �,رد  [یا در

 » 
ٰ

m  ٰط َ�!َ  َ���2ِ اْ�ٰ?  �ِ �ٖ Bٖ g�ْ�َ 	 ْ?ُ�ْ,ٍق ِِ« »
!
���g در �?�,ق از اط 2�M روا )�
K«.١  

;@�ّ��7 ;�\B7 *]� TX% وف �در �7رد�X7 از ��ید �ه� ه� و 7[��  

$ـ" "ی$ـ" ه�>@ـ" زدن �� dـ,رت، س��B و �5دن  �ی��  و Bز( @��س .٢٢٩٢ �*(�)� 
را�G و ��نسAF  �� ا��)B  ���ت ا�h� اء�ّ س"�*�8 �$" �"اMع !@,ان در دا� و َ�َ

[ ا�ـ� �KـAJG �ـ,ده و�,�ـA  �ـّ�ب �ـ� در�ـه یا �h�� �B "),$ �5ت /ن �� ُ��ء
ل ��G� ")او"MB "$$ـ" [�� در) 5B���� ) ّ� �eر  �س @��یا $�ط �� ،�F) و   ,ّ�ـ� "یـ�


 و اس
 B@ید  $��p [ی����G  از �ا�*�"اء "�ّ س �!�ادار ��اسj دا$F)م در "یـ اه�Gـ
ه �GKی$�� ط,ر  /ن �����ار �� ,5B د,$ .  

                                                                                                                                
  . ن نباشد ھم واجب استيت والديّ که باعث اذ یصورت

 ١٧،ح١٠وسائل الّشيعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب. ١
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ــ 2ی�gــد  از "ن�U,$ــ ه�ســ .٢٢٩٣ �*(�) 	�!B ادار�ــ� �!ــ ــ �hــ�ت � �ّ� �أ�!F"ا
 KJ�5 /ن �� و �,ده �AJGK �ا�� �5 �$" �B ��ه" ا��p �یس و �[�ا دیـ" ز � �� 

 . اس
 $"ه

(�)*� ٢٢٩٤. �� UBی T�L� "�! ی �اpّ�ـ $ـ�دت �هـ$ـA و روزهـ در B!�وسـ 
�,g���]� ا("از راه و�روان 5  [یـا ���ـ
 rهB �5 A�,� Gدرd,ر  �د$ �ه


 و میّ اFس�ی� ،ه $,د �@ )�
K . 

�" ��ا� .٢٢٩٥ �*(�)ّ,  ]*� ]G	��  د,Mد یـ  ر	Gـر و !�ـ8 �ـ ه�ـ�اه ا�ـ� �<ـ�ی
	^MB "$F)، لسـ�F ���ا ��GB,�7 را  ,ّ�" �,i7 اس
 ��B �Gو� ؛("ارد ا$�J� TـD) و 

 . ده" �7ار xیM,  ا!�ل

ء .٢٢٩٦ �*(�)@�Gد و اس,M eارBاس ��ام ،ی
 �< � 
ی �$" دس ه �>) �� 	�j� 
ی T�! ی
�( ��د و زن [�� B	�7 و /ن �(@" و �8ّ  ? K . 



_�G  

  : $,د �B وا�T�M A �,رد >@" در .٢٢٩٧ �*(�)
 �ـ^ل �ـل :دوم. K5ـQ�� A از �8d در/�" ،هj ��,ارد در و FK5B در/�" :اول
��رم. ��"ن :��م. ��ام �� �?�,ط�: �@� .� 	ـ�و �B@ـی QB,اdـ�  �5 ��,اه� :! �

]G	یدر  در ر 
�. "ی/ �B �"س%&: @Q�
� P@� .� 5ـ	� B �5@�ز� ،�*�,ر �@�� :ه#"
ن از Bذ�ّ ��K� د�?� .  

  �>C�� =B و �>B= در,7*. ١
ا�Gـ"ا  ،�د و >� �,ارد �MـT (ـ"ارد�� ّ�  T�MB�B � 2@�� �� >� ا�,ا�یا ن�8F7 از �

K�M ل  : $,د BذB � �5ا��م ���,ط �� س

  اح��م �7%�ط %; ,ن و �B�D �0ل

(�)*� ٢٢٩٨. �� ، Aس5، �>G�@d، "@ر� ا	ـ�اد �یسـ و 5ـر�� ،��ّ�ـj ،5*ـورز ،5
8Q$،  
 و رس" �B 	�ا $ن Bسل r، K�M سل از $�وع �� AK5 و 5ریTU از ��$

ن �?رج از �5 را /(T�M �y "ی�*�دیز  س �B /روز در/�" ه�>@" �}�داز(" "ی �G$�� 
"$�ی� ،سل�5 س�  ��@[ ی�� ا؛ �هـ  @�یه� ( �,ده و در ��و(� �5 �,�,د T�M "B ه� �

  ,�d - eف (*"ه) و �?رج�� JB 8p - $ـ,د Bذ5ـ� �ـ) �ـ� ��ـ" ٢٣١٦( 5ـ� در �Kـ
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Q� ���ا K�MB سل �ا�G"ا ،[ی�@��ا. "(�}�داز $�]، �5ر و AK5 $�وع روز [�او 
 اسـ
8Q ا	�اد و$ �)B "@)ـ�ا  ,ا��هـ�  
 (uـ� در �ا�"ا�(ـ� سـل ،FK5*ـن سـ,د و �@�Dـ

>��")� �>� ��)/ "@< AK5 وتDG� �G$دا "@$ب �5 �K� 8Mج و د�M  هـj از /(�ـ
 . ده@" �7ار �ا�"ا�(� سل ،AK5 ه� ���ا  ,ا(@" d، �B,رت [یا در �5 �$" �"ا

(�)*� ٢٢٩٩. )K5B �5 در i7ا,�  dّMB ل از اهـ8 از M��Bـ �(@ـ" دار(" در/�" س
�F@�  اران"Q سل rی ط,ل در ه /ن FK5B در/�" ��L,ع ا��  و 5*ورزان،و ��BM از �

�� 
FK) رج� �gـرف و �?8 ،�$ـ" ��Bـ"ار 7�ـ8  ـ,ّ�� $ـن(��سـQ �KJـ,ب $ـ
�B "),$ و �)B "@)ا  ,ا���در/�" ه� �ل ، . ده@" �7ار �ا   �"ا�(� K�MB س

،T�M �JF� د در�	8 �,دن Q$ O^�  ,در طـ �و BFـK5 "�5 در/�ـ 
ل ای[ اس
(� سل،��رف سg� رج و?� �� 
FK) ،ل ا�ـ�  اش$"؛ �� ط,ر ��� B��ّ,  8���"ار 7

رف و� �$"، ��٥ ا("ازه  در/�" BFK5 	�د،g� رج و?� "dـ�د، در	ای[  ،$ـ8Q  !�	ـً
B�) بK� ��  او BFـK5 "�/ا�� در $ـ"، ٢٥/ی"؛ اّ�� xر�$ـ8Q  !�	ـً، درdـ" �?ـ

B�  "و در �,ارد  �دی "$!�	ـB ��ا!ـت ��hGـ� ا��Gـط �ـ�[ ا��ـم $ـ8Q و �Qـ� �
،8Q$ B� �58 ��" ذpK� د �5 در,*) O�  د,$.  

8Q ا	�اد .٢٣٠٠ �*(�)$ �)B "@)ا  ,ا��� 7 �در/�"هD ّاB ن از 5ـ� �سـ,د ��ـ8 $ـ
 v$B� AK5 �,رد �5 �<�ید  ءB$ 	�وش �)/ )�
K، 
ی /�"ه �"س ��B ن �ـ� 5ـ� /(ـ

  . ده@" �7ار �ا�"ا�(� سل ،$"ه داده �یه"
( �B@ی $Q�� 8Q ا	�اد .٢٣٠١ �*(�)K5B �5 �v$B ")رج /ن از �5 ("ار Bز("� �?


 �5r از و gJ �8 "@@5 را�ده ��دم ی دوDGاس �B "@@5 ی7ً ا ّ  /(�� D س,د� 
 �"سـ
�B ")ی /(�� از ��" ،/ورr ل ،/ن 	pـ"ه و سـ,د را �ـ� دسـ
 /ورده ا(ـ" 5ـ� �B,�7 از س

ن �?رج از �5 را ���"ار T�M "ی� ،�<�رد*� ���ا  ,ا(@" �B و �}�داز(" /�"ه دیز  س

 ه��D@� س,د و�ل ،  . �("��< (�u در �ا�"ا�(� س

 ،در/�ـ" هـ� ��ـ�ا K�MBـ سـل $ـ�وع ز�ن ،�$Q�8Q ا	�اد �,رد در .٢٣٠٢ �*(�)
�7,�B  ن/ r�� �5 
 g?$Bـ ،��ـل !@,ان ��. /ن 8ی i7,� "F (� و $,(" �B در/�"اس

8Q ($ــ 5ــ� "یــ� ��< (uــ� در را�
 اداره را xیMــ,  Bز(ــ"� 	�ز(ــ"ا(x �5ــr از و Kــ



 ٦٥٣/  خمس  

�B "@5 .ی�B از x)ز("ا�	ر  در  �یـه" لیـر  ٤٠٠،٠٠٠ �F�ـ� �و �ـ� ،�ـه ��ـ� اول �ی ـ
�B "و. ده�ر  در ه /ذر اول �ی �،  او. 5@ـ" �Bـ �"اریـ�M  �ـ�(� ���ـ"ار �F�ـ� [یـا �
�B ")ل  ,ا سـل �ا�Gـ"ا ا�ـ �د�ـ<� (uـ� در هـ�ـ�(� [یا ���ا را ١�ا�"ا�(� K�MB س

K�MB، v�F� ن"$ r� ��(� را B  �Mز�ن ��)/  �ـه ��� اول �B@ی - (�,ده �"اری�5 �

- �B و "$ل ).�ه /ذر اول( ��(� �� �F�� [یا 8ی F" ز�ن (� �� �y)@<  �ـه ��ـ� اول  
7 ه��(� [یا ،@"هی/ سل�B ")  . �}�دازد را �("ه T�MB ��"ار �7 "ی� �و ،��

ن � .٢٣٠٣ �*(�)K)اB ")ل  ,ا� �ـو ( دهـ" 7ـ�ار ��7ـ� یـ K�$Bـ را K�MBـ سـ
�B ")ل  ,ا�� @"ازد ��A� A �5 ا�� �?,اه" /ن را !�[  � ی�� ا؛ � ده"��را  K�MB v س

K�M ل� �ـه 7ـ�ار �ـاهـ" /ن را اول  B  ,M[ �,ده و �m �ـیx اول 	�ورد �ط,ر ��ل س
�T�M x ،[ی	�ورد  " اولی� �و ده"
 را �Mدا�U "@5، T{ه ��ـ   اول س 5ـ� هـj �ـ

ه س� /�" در T�M  "�رس� Mا؛ را �}�دازد  ��ا  $,د �B !,ض 	�د K�MB سل ،[ 5ری�
ً̂ از زود � �7ار ده" را اش K�MB سل �?,اه" ا�� و  �ـه �د اول �ـ� [ی	�ورد  اول ��
v ��� "ده،  دازد�}�  را xیدر/�"ه ��L,ع T�M زود � �ه س� �B@ی �ه �د اول "ی�  

x�  . ��دد !,ض س

 	�د ا�� .٢٣٠٤ �*(�)�D@� در/�" و� 
  ـ ��و(ـ� ،�د�ـ�� سل [�� در و /ورد �"س

i7,� x��� ن از/ 
�D@� �K5 و $"ه Aوا� 
ر �"ون �("ه��7 در/�" T�M اسuG)ا 
8�
 	,راً  سل $"ن 5Mدا�U رج و $,د(@" 	,ت ��" �?�  � ��اسj و د	[ و D5[ @�یه

�� �j 7 در/�" از��7�8 ("ه� �K5 �)B "$� .�GF�( از 
�� ا�� اK5B ـ"اً  5ـ� �ـ,ده�! 
T�M �)B و داده dو ّ�

 ،اس
 (@�,ده هT�M j دادن �� Mدا�U T�M "�/ل در سـ

�M/ او �� �Sور Aوا� )�
K .  
ن .٢٣٠٥ �*(�)K)ا �B ")ل [�� در  ,ا /ن �MـT "ی/ دسxG �� �در/�" و7
 ه� س


 �B T�M و �"ه" راMدا�U ")را  ,ا   �M/ لس �� M� �� ازد��"@ � /Mـ�   �"ا(" ا�� Bو
ز�( /ن در/�" �� سل Uا�" �)B "@5، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . �"ه" را /ن T�M 	,راً  "ی�

                                                           
 . دھد  یگرش قرار ميک از اموال ديھر  یکه برا  يیھا ا سالير از سال يغ. ١
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�� واVL ا�0 ی�در,7*ه��, _�D ;<  

�G$�� 8p رو$[ $"  .٢٣٠٦ �*(�)K� ن �5 از@yدر/�"ه�
  �هMدا�U �5 نK)ا

 mزم اس�)/ T�M، � دو (,عB "$� :  

'�ن Bو /ن  �م ا�,ا�: FK5B ��"هدر/. اK)�5 ا 
یـ  Lـرت 2یط�  از اس 
 ،dـ@�
5رهی  �5*ورز   ا�ـره دادن �@ـ�لیـ � 5ـر��یـ ���و ��,ق �< BاسG?"ا� �، 

زه vوسی� ی �زیدر  ,ا(ت�� "�d ،<�ی£ د � $ی�� � �یـ� M*ـ� i/ور��ـ�ء�ا$ـ  
حF� 8�� ن��ن�� از یBدارو  ه� یـ ه �@<8 و ه AـK5 ،/ورد �"سـ
 ،<ـ�ید  �هـ

ً̂  ه�>@" $ Bا��  و /ورده � �� را ��GB روزه و (�ز ��� �G	��" .  
 �"سـ
 ،)$AK5)8v  ��اس
 �5 	�د از B Qو /ن  �م ا�,ا� :Q�FK5 �B �در/�"ه. ب

�ی"ه $"ه � �?*ی� ی�5 �� او ه" B/ورد ��8 �� داش داده $"ه یUه و��ی� B  � �5
dو� �� 
   ١."ه اس
�او رس

 /�M سل در ��و(� ��gف (*ـ,د و از �?ـرج سـل   �y)م �,ارد ا�' و ب >@� 
M د و�	د �یاش ز  (,اده�  . " T�M /ن داده $,دی� ،٢"ی
5ــ� �ــ� /ن  - اســ
 �UداGMــ� را /ن �MــT 5ــ� ی5Bــg?$B  mــ ا�ــ� .٢٣٠٧ �*(�)
� T�ّ?�B  ,ی - @"ی�  m5Bدر �5 ی j�� T�ّ?�٣ �B "$� "@)� ��B ارث او �ـ� �5ـ 


یدر  از TU /ن 5m ،"ی(� اه"اء �<�ید  �� را ،"ه�رس	 �یـه" سـل [��ـ در/�ـ" �ـ�ء ،
(�y �5 $,د KJ� �B,ب �("ه��@<  در dـ�ف و ��(ـ" �BـK�MB 7ـ سـل �ا(�Gـ  ـ

 . �}�دازد را /ن اس
 m T�Mزم ،)�("ه�� �یه"( او �� ،(*,د ��٤و(�

  �7%�ط %; ,ن �7ارد ا��0[�ء از ��دا�D �D_ و اح��م

� و �د�ـ� �Bـ زن �5 را �ا�ی���  .٢٣٠٨ �*(�) M�ـi طـ^ق !ـ,ض ،�ـ�د 5ـ� را �Bـ
                                                           

 . شود  یکه در مسائل بعد استثناء م  یبه جز موارد. ١
 . شود  یشتر در مسائل بعد ذکر ميحات بيه شدن و توضاحکام مفّصل مؤون. ٢
  . پرداخت خمس آن واجب نيست ند کهيگو ی میمال در حکم مخمس به مال. ٣
ھا ومخارج اس+ت ک+ه در مس+أله  نهيھز، شود  یاد تکرار ميمنظور از مؤونه که در مسائل خمس ز. ٤

  . شود  یح آن ذکر ميو مسائل بعد از آن توض ٢٣١٦



 ٦٥٥/  خمس  

�B و �د�� @yید  [�ه�� !�$B 5�  یدر
	 �B ید  >� $,د� ,h! "$� "@) از 5ـ� �ا�ید   �

�� ]GK�$ 
ی دس U  یدر
	 �B یـد  >ـ� و $ـ,د� TـD) ) ـ8 �یـدG7 ("ـ$ در G�Bـ ،�
   .("ارد T�M ،�<�رد /ن �� سل dB �5,ر 

(�)*� ٢٣٠٩. �y)/ ن �5 راK)ـ ارث �ـ� ا�B ـ ،�ـ�دGّ�B ـ,ر  درdB ل 5ـ� /ن �ـ� سـ
 : ("ارد T�M 8یذ $�وط ��ا!ت � ،�<�رد

'�ن �� ارث ��JF در ���FG 7,ا!" اسس �� و �$" B$�! ��ارS. اK)س" ا��.  
١.�$" دا$�G ��دن ارث  ,i7ّ 	�د. ب   
�. ج� ��B �5 �� ن در ،"ه�رس ارث$" ،ز("ه �,دن 	�د ز�� �G	�>) 2�ّ�  T�M.٢   

��. د، T�M ر$" �"ه�F).٣   

� ا�� .٢٣١٠ �*(�)�B �� د�	ل /ن �"ا(" و ��س" ارث �� � T�M �G$و دا K5B 

�ـ�( "ه�رسـ ارث �ـ� او از �ل [یا �5 )Tـ�M ـ�5,ر وارث ،(ـ"اده را /ن�  "یـ�

T�M و �"ه" را /ن @yـ,د در ا�ـ� [�ه�M ل /ن$ـ" �MـT �ـF) ا(ـ" وارث و"� 
K5B �5 ل /ن �ـل از را �MـT "ی� ،اس
 �"ه�ر T�M ،"ه�رس ارث �� او از �

   �ـ�) 
�ـ�( "ه�رسـ ارث �� او از �ل K5B �5 ا�� ،d,رت دو ه� در Bو� �"ه" او
 سـ�8 و 5B, ـه �رو از یـ !�ـ"اً  Bو� دا$�G "ه�!� ی ("ا$�G "ه�!� T�M دادن

�( mزم ،داده T�M �)B �ا(<رK وارث، T�M Aدازد را او �� وا��{� � ا�� Bو

��
 dو�GB �� دادن K�MB �5 اش ��!�"ه Aده وا�,�، �Gـ" دا$ـ$ اسـ
 mزم ،�
�� dو ّ�
ِم  "ی� ،d,رت [یا در و $,د !�8 او �  T�M dو�
 اdـ8 از را $"ه 

ل� 
Mدا�U  rیـ( S�ـ� از $ـ,د �UداMـ
 "یـ� 5ـ� K�MB ��"ار ه�>@"؛ @"ی(�
�x) س,م� ���G* "$� .  

� ا�� .٢٣١١ �*(�)�B ��  �	د�ـ� و ��س" ارث �� G	�� 2ـ�ّ�  T�M ل �"ا(" �� /ن �

                                                           
 اس+ت آن واج+ب اطي+احت، باشد فرزند و پدر ريغ از و نداشته را آن توقّع كه برسد او به  یارث اگر. ١

 . بدھد، را ارث آن خمس ديايب اديز سالش مخارج از اگر كه
 . شود  یکه در مسأله بعد ذکر م  يیمگر مورد استثنا. ٢
 . شود  یکه در مسأله بعد ذکر م  يیمگر مورداستثنا. ٣
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��( "ه�رس ارث �� او از �ل [یا K5B �5 "ی(� r$ اّ� (T�M ی داده را /ن �)، ��@� 
Gط�ا� Aزم ،وا�m 
 �<� �"ه" را /ن T�M اس@�GاسBی "$�� در �5 ��K� 8ـF7 ن�ـ� 

��د �ـ� T�M �5B �� /ن  �ّ�2 � اس
 �"ه از �,ارد��5 �� ارث رس B$" و ا�� ("ا(" �
� B[ �5 (�ی ایو  - �ی��8 ���  - اس
 T�M �5 ("ارد � از �,اردی5ـ� در  Bدا(" �ـ� �ـ

g?$ د در ا�,ر�	ن ز("ه �,دن (,اد� Bز�M وB � ف�g�B  �G	�� 2�ّ�  T�M یـ$"ه 

 $"ه در/�"[ �دا(" /ن �ل � ! B@�� (�ی��8 ا - (�*>� T�M �5 �ـ� /ن �در/�"( س

�
 (*"ه اس
 ّ� B��� 2	�G وMدا�U xK�M ( �M"اری�یـ$"ه  Tل �?ّ�ـدر  -  �ـ �ـ

 T�M �� وارث [ d,رتیاMدا�U 
�mزم ( هK . 

 از F7ـ8 و �$ـ" (�ـ,ده ��ـ � سـل [��ـ در/�ـ" �ـ را �B��ـ �	�د ا�� .٢٣١٢ �*(�)

 $"ه و� '7�r /ن ا8d ،"ی(� و7' /ن را  � ر!ی
 $�ا2�ّJ  &p و7'، ،سل ��$

( و وا7' ���اK5B �5 r�� ا���ن  و7ـ' ا�ـ� ا�GFـ�. (ـ"ارد T�M ،"هی��د  و7' /(
� ���ا ��5,ر�r ن/ Q�� رف�G� او $�ن از و ���G* "$�، Gط�ا� Aن وا�/ 
 5ـ� اس
  . �"ه" را $�(�G*x از �� ��"ار T�M وا7'

ً̂  B@ـ�ّ �� ا	�اد �� را �B�� �	�د  ا�� .٢٣١٣ �*(�)  و "یـ(� و7ـ' Mـ,د اوmد �ـ� �ـ�
 در وا7'@D7د �5 (�,ده ذ�5 ��وmـ او�B "ـ^�" �ـ�  ,ا(@ـdـ,  "یMیx یـا در] rـ�� 


ر و زرا!�GMدر� 
 و زرا!
 �r� /ن در >@(�y ،@"ی(�Mر در /ن از و 5@@ـ" �5
G�D@�B 
دیـز  /(ـن سـل �?ـرج از �5 /ور(" �"س �� و �"ه@ـ" را /ن �MـT "یـ� ،"یـ

@yید  ط,ر ا�� [�ه��>� jن از ه/ ��r iD) ")�F�  ً̂  T�M "ی� ،�("��< را /ن ا�ره ��
ن �?رج از �5 را ���"ار*�دیز  س �B /ه@" ،"ی"� .  

(�)*� ٢٣١٤. ��B �5 رو از�ق �JGـ,ان �ـ� ،اس@! Tـ�M یـ داده ��ـ	� �ـ� ز5ـت 
�B د,$، T�M ارد") ��x �?ـرج از >@(yـ� ،/ن از �dـ8 �@ـ	B iودیـز  سـ �� ،"یـ

T�M دارد .  
(�)*� ٢٣١٥. ��B �5 را �	�� 
�j رّد  یـ Dّ5ـرات "�(@ـ وا�ـd Aـ"�7 ��ـیـ �uـ 

7ت"d FJGK�B  یدر
�x �?ـرج از و 5ـ�ده 	ـ$ـ" /�ـ"ه دیـز  سـ�، ��ط�ـا�G �@ـ 
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Aوا�،  �١"ه" را /ن T�M "ی�

   �7و�; 

(�)*� ٢٣١٦.  T�M"�/در �هK)نا  �) ��و(�( ه و�?رج /ن سل @�یTU از �K5 ه
� Aوا�B ا ��ده و س}�M Tـ�K5 T (�,  ، ,ا(" ��و(� M,د را از در/�" B[ 	�د �ی$,د �@

)/y7� �5 �B �B �) 
Mدا�U را ")$" ��Bو(� دو (,ع �. "ی�� : 

 '�ی 5ر و AK5 ��و(� /ن �� �5 در/�" gJ �8 ��و(�. ا  ���ـ( 5ـر و AK5 �ه@�یه 
�GD� �B ر: $,د,u@� ن از/، � راه در ا(Kـن 5ـ� اسـ
 یBهـ@ـ�یه�  و �gـرف B �ـ

AK5 "�/م درL)ا �B "8 / و ده�  �ـ' ��ـj �ـل در و و�,د (ـ"ارد Bن �"�در ��
ل ،�ر�� ،$��د ا��ت �(@"؛ �$" B$"ه �

ّ
mهی(,  ،د"@K ن وFسU، رهزه ا�v�، �ت�� 

ر� س�p و?�B �5 ف�g� در و $"ه j�� '�  ب,KJ� �B دد��، �� B ا�,ر [یا 
7 سـ}T و �ـ,ده K5ـ� 7�ـ8 ،سـل در/�" از� Tـ�Mـ"ه�) و $ـ,د �Bـ داده در/�ـ" �
 K5BـF ا��ار �� در/�" AK5 راه در B �5اس�G^5 و (�ص اس
 F7�8 [یا از [��y@ه

(@ـ $ـ,د �B وارد) �?T�ّ ا��ار 5ر( T�M �5 /ن داده $"ه�" ^�GاسـO ـ� وارده� 
5ر�هط�m/ Mت ا��ار ،/ن وس8p و G�@dB �هB، ورز �ا ��ـ(�� ���وس ،�ه�Q و �5*

�5 یـ �ـر /ن � �	$ـ �	ـ�د ،��ـل !@ـ,ان ��ـ. $ـ,د �Bـ ��ـK� 8ـ��@B ـ� �ـ� را�F� 
��
K ���ن ,ن�ل از  ,�� T�ّ?�  �Mاری"� �B  �ـ� �Kـلی �ـ"ت �ـ� را /ن و "ی(�

��F� � �@U����� رها� ,ن �B "7. ده�
 ��ـ
 �ـ� K�MBـ سـل �ا(�Gـ در [��$ـ �
دهDGده � اس�) 5ـ� از ا�ـره �,ن در/�"���از U@� � ،ه@<م [یا در ،اس
 ,ن $"ه���$

$
 [ �� دس
 /�"ه  @��دادن �Mدا�U T�M ی� r��ل ,ن از�ـ وا�ـA ا�mـره �ـ

  . $,د KJ� �B,ب در/�" gJ �8 ��و(� ��ء ،<�ی,ن د ���>�ر � و اس

(,اد� Bز("� �?رج ی ��و(� /ن �� �5 سل ��و(�. بMB )�� �GD� �B ـ �5 ،$,دe, �a 
�� در /ن�K� "�� "اه,M "�/ .  

                                                           
  وهي+م، ان+د داده صدقه او به كه  یدرخت مثYً  ببرد  یمنفعت، اند داده صدقه بابت او به هك  یمال از اگر. ١

 . دارد خمس  یفتو بنابر، ديايب اديز سالش مخارج از منفعت آن كه  یصورت در، بدھد
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(�)*� ٢٣١٧. �y)/ �5 نK)ز  در  ا�")B g?$B اد� و,)MB ر �ـ� اشیـ �ـ�د �B 5ـ 
 : س� دس�G اس
 "ی(� �g� �Bف

'�5mه. ا� 	�g�B و �y)/ دش,M ف�g� �B ن ،�, ،�@"م ��8 $,د ،روQـ[ ،/رد ،(
ت ،�یادو  ،�> ،$�� و 7@"�,F�، )رد,MB لی در �,�,د �هy? و "@)  . /ن �

5mه. ب� 
�S و Q�� 	�g�B �5 دش,M 7�B 
ده �@	�x از و اسDGـ اسـ�B ـ,د$ 
"@)� �)M ),�K�B، �5�� ثSش ا�	ل ��8 �س ،�@F� �طـ^ /mت ,ریز  ��و( ،�Zوف ،
ب ،(�یرا ،�(,انG5، وس��� �غ ،��(�ء�ا$ـ ،	�اQـ
 او7ـت �ـ�ران و اسـ�Gا�
 ���ا � 

 �7ب ،��"ان ،�B 8�� 8@ی�  Tـ�!، �Gسـ,� �@ـ�ل [ی� ـ�  در /(�ـ از 	ـ�د 5ـ� د5ـ,ر ،
دهاسDG �B "@5 و  "@)  . /ن �

 dBـ"7  ،دهـ" �Bـ <�انید  �� 	�د �5 ��ی�,ا و یه"ا �(@" Bز("� ��ر �ه@�یه� . ج
7 ،�Uدازد �B 	��ا �� �5D)ا B �5 ��  انید�> �B "@5، ر� از ی�BایUـ� dـ�ف 5ـ� �B?ـ

ن)��� �B �v ،"ی(�F�B �5 در ر یز  �س�DهB ی  �D یJB  � را F�B�vـ ،5@ـ" �Bـ @�یه
�5 
�رات و (�ر اداء �D5 �B "ده، �,UB �5 
� M,د �?رج �� ���,ط �B"ه اداء �

(,اده وMاش 
Mدا�U �B "@5، ��B �5 ف�d  �ی اوmد ازدواج @�یه gJ �8 یـ /(�ـ 
�L�ر�� در�ن و ���� (,اده و M,د �هMاش �B "@5،  ا�ید��5  �B "ده، � 5ـ� �Bـ

رت �Qا�
 !@,ان ��KM  انید   ا�,ال �� ردهوا�> �B "و ده "@)  . /ن �
 از 	ـ�د و (ـ"ارد T�M ،$�ط U@� ��ا!ت [ س� �@" ذ�5 $" �ی�5 در ا ��,ارد ��ّ 5�ّ 


Mدا�U T�M ف /ن�� �B "$� :  
 T�M و ��$�G /ن �� سل �5 �در/�" (� ،�$" � $"ه�سل  � [�� �@	i و در/�" �. اول

   .اس
 ("اده را /ن و $"ه وا�A /ن
(,اده و 	�د $�ن �" ���,ل و در .دّومMاش "$� .  

رف س�p � ویاز �,ارد اس�اف و  �F. �ّ�مg� ام�� "$F) .  
��رم�$" سل [�� در 	�د ز�( 5m �,رد ،»ا�' و ب« در �,رد .� .  
� /�M سل ��gف $ـ"ه �$ـ@" و در  »ا�'« در �,رد. ! �  
��8 /ذو�7 �@�ل mزم اس
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س��8  »ب« �,ردF�ده 7ـ�ار ��	Gـ� �$ـ" و �,ازم �@�ل، DGل �,رداسـو در  ١  /�M س
م $"ه �$"ی  /�M سل /ن ه�  ،»ج« �,ردL)ا �@ .  

 �MـT "یـ� $,د $��ده �ی �F و اس�اف ی "�$ ��ام ���K در ��gف ا�� [ی�@��ا 
$" $�ن از *���G و ���,ل ���g� Qف ا�� [�ه�y@. $,د داده /ن�، T�M ار"�� �� �G*

�ـار��u) !�$B J از /ن ��gف �5 ��,ارد G�B. �"ه" "ی� را $�ن از �Gـ" دا$ـ$� 
��r ���ا Bورف ��Q ،/ن ��G� "$ �dف را xیM,  سل در/�"!�"ه  	�د /(�� ��8 �

دا(�/B "�K� ق وD)ا ا���ا ��	 �� ا�G ،٢"ی(�@�� Aط وا� x)�$، T�M �� زاp" ��"ار
  . دارد

(�)*� ٢٣١٨. 5mه� 	�g�B ز(ـ�"B 8ـ,را5 �ـ,اد ��ـMB، ـ,ازم ،!3ـ�� Gا$ـ"��B 
)�M�� د("ان، ,{��,ن ،$d (�5 ل س� دردیـاز /ن ز  ���ـ"ار س Bـ� "یـ/ �ـy) 	ـ�د >@

B�) �GK)ا,  �G�5 را ��"ار /ن از � �� $ـ"ه از (uـ�  �"اریـy)/  �Mـ� ���ـ �F �ـ� و "ی(�
زار در �5 اس
 �ا ا("ازه [ی�G�5  ��"ار� �GMو�	ـ �B ـ,د$ -  ً̂  !3ـ� [ی �  5,>ـr �ـ�

ده �,رد �5 را �زار در �,�,دDGده اش اس,�  �Mهی" - T�M ارد")،  /ن از *ـ���G ا�ـ� اّ�
	 ���"ار و �5ده �� �eاB ه"�/ 
(yـ� �(ـ"ه��7 ��ـ"ار اسـ@< 7�
$ـ" دا$ـ�G �ـ� 

$" ه�>@"� O")ا T�M و دارد (ـ"ه��7 ��ـ"ار ا�ـ� اّ��  ً̂ � ارزش و �ـ
�7 اdـ �Bـ

�( mزم ("اردK T�M ن/ 
Mدا�U دد�� .  

ده �ـ,دن در 5mهـ��,رد ( .٢٣١٩ �*(�)DGز و اس5ـ� در  g� �Bـ�	�ـو g�B Qـ�	 �
���K� رمل /(�ـ F7ـ8 از 	ـ�ا�ـ( �ذ�5 $" �� ��@) ٢٣١٧( $�ط >���Gده و اسـDGز و اسـ 

5m  ؛�$" B �B"ن سل �K�Mسر  T�M TUBـ�  یG	�>) ده �7ارDGل �,رد اس س� س  �5
ده �ـ,ده ز�ه�>@" �,رد (DGـ,د ،و در ���ض اس$ 
� �ـ�<ـ� /(�ـ�  �؛ mزم اسـ
 �UداMـ

) 
�� در و7ـ
 �� /ن وسـ�ـ /(�ـ�  �یز �� /ن �,��K5 A $�ن �$" �(��دن /ن 8F7 از و7
)���Gز ا�B � ن در/ ���Q لده �$" A�,�B س?Gو  د$,ار ی� ���[ �[ س��  . 	,ق ا

                                                           
 .شود ذکر می ٢٣١٩و  ٢٣١٨مگر آنکه جزء مورد استثنايی باشد که در مسأله . ١
که وقش  یشرع یا بدھيمثل نفقات ھمسر و فرزندان  یگريف Iزم دن باشد که مصريو فرض ا. ٢

  .ده است نداشته باشديفرا رس
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یـ و @ـ�یه�  را /ن !�ـ8در  ا(Kـن �5 اس
 /ن Bز("� �?رج ی ��و(� .٢٣٢٠ �*(�) 
ده �,ردDGد اس,M �7ار �B "ده، TU ا�� �� �
 �8د!ی �5دن 7@ �	�d  ,�Bی ی 
 سـ?

]G	�� �� د,M ی(,اده Mاش، <��ن سل �?رج از �K)دیز  ا �� را /ن �MـT "یـ� ،"یـ
  . �"ه"

�,ازم و ء�ا$ .٢٣٢١ �*(�) �!,�Lا���5  دوره ��ـ8 ("ا$"ه �� � سل [�� در/�" �
 �هG5ب 
v�ی �� KD و  h��B از �!,�L��,ازم و �Zوف �ه >) �ـزار در 5ـ� MBـ
 	ـ�وش �ـ� �ا(Dـ�اد و B �ـ طـ,ر �ـ� و $ـ,د B	�وGMـ� �ـ �ا��L,!ـ� و �اطـ,ردوره ��
�)B "ر  در ،رس,dB �5  ل ط,ل درده �,رد /(� از h��B سDGـ�� ،�د�ـ�< 7ـ�ار اس� jهـ �

�و  �,ده 	�د ز�( ���ض در ا�� و T�M ("اردB  ّ ا ً7D ده 5"ام ��ه ازDGه اس"*)، j�� 
���K� )دارد را) ٢٣١٩ . 

رف �ا @���3 در ا�� .٢٣٢٢ �*(�)�G� @<�] "$ن �5 �K)ا ��� � را دGMـ�ش �ی
[ dـ,رت یـ�ـ� ا �ی� ��� (��دن �� � و LB � �� "@5ی "ر  ط,ر �� ��Gّ"د �هسل در

 $�ن� �G$ت دا	 ��ـ � و7ـxG در را(G,ا(ـ" /ن  @��یا ��
 از ه�>@" -  �$" 	�د �@
 سـل /ن �@	i از سل [�� در ا�� ،��دد �B او �� یB/��و  A�,� ��"d [یا و -  5@"

$ـ" دیـز  $ـ�(x از �5 �?�د را ج�ا�G �,رد �ی� ��� از ���"ارF) و  ً /ن ��ـ � !�	ـ
رف ��ء سل rی در ��"ارg� �رف (��س�G� زم ،$,د $��ده اوm )�
K T�M 

� یB ,ا( �5 �اّ� 	�د. �"ه" را /ن�B و دارد �B ")ا,  ��� � د	�ـ� rی را د�GMش �ی
ز�( سل ه�ن در jاه�	ی "ر  (��دن �� � و 5@" LB ز��، �K5 ا $�ن���او  )�
K، 

 را /ن �MـT "یـ� �<ـ�رد /ن �ـ� سـل و "ی(� �� � �ی "ر  �� را د�GMش ��ز ا��
���ا� KU @"هی/ Bز("� ج�ا�G �,رد �,ازم �� � ��j و �"ه"�) � "@)�ی�  ه���� ��� 
�GMد 
 . اس

 [� ـ�� یـ @ـ"هی/ Bز(ـ"� �ـ,ازم ی ��ز �� � ���اU,ل و در/�"� �5  اس
 ذ�5 نی$
 �ر ��ا$�G و TU ،ازدواج ��اسj �ه@�یه@5 B� ـ $ـ,د  ا(ـ"ازG�B  ـ,ق را	 &pا�ـ� $ـ�ا

"$� �G$د  ،دا,$ �FسJ� BK�M ل� س�G)در ا xK�M "ی� .  
(�)*� ٢٣٢٣. K5B �5 در/� از" @Sا�ل (ـ� و �Kـ�[ �ی "ر  �� سM ),ـ�K�B در 



 ٦٦١/  خمس  

ً̂  ؛سزد x �BیM,  ���ا سل >@" Bّ ط  در و 5@ـ" �Bـ �"اری�M  را [�ز� اول سل در ��
 "ی� ،سزد �B را �@ء �ی "ر  �� ��" �هسل در و "ی(� �B �� � را ز�( �,رد /ه[ دوم سل

 در�G)ا�ل 
 را ا�,ال /ن T�M ،سMدا�U (ـ� ،�Kـ�[ /ن ��/( �<� "ی(�M ),ـ�K�B 
ج�ا�G �,رد ��	B ـ�د $ـ�ن �ـ" در و	ـ" $(ـ� دار $ـ"ن  @�ـ راه و �M، 5ـ�دن jـ�اه	 
 	ـ�اهj 5ـ� �طـ,ر ،�$" ���,ل 	�د /ن ا��ل ���ا اش LBی "ر  �� � و �$" /ن LBی "ر 

ت (��دن�"ّ�� �)M ن دار"$،  ً	�! �K5 ا $�ن���د �	ه و  ,5B اده �2 در,) و او Mـ

 �ا(<ر س�8FK) �� /ن @"هی(ـ� را �ـ�  d,رت [یا در �5 ؛$,د �KJ,ب /(M ـ�y)@<

یـن رسـ�"،U ـ�� xGM�B �5 سـزد و دره�ن سK� 5[ /ن �ـ�دد،  "ری� �UداMـ
 سـ
T�M زم /نm )�
K؛ �ر Bو@5 ]Gـ,ل ��ا$ـU و TـU ـ�ا /ن ا(ـ"از��ـ�[ ��ـ � K� در 

$" G�B ،@"هی/� �G$ق را دا,	 &pا�� $�ا T�M اردد .  
(�)*� ٢٣٢٤. ��B د �5 را�	ج �M �Dرتیز  و �� س �?ـرج از ،5@ـ" �B <�ید  �ه

� ��ـ" سـل از ���"ار   او س�D ا�� و �5ده �Mج سل /ن در �5 $,د KJ� �B,ب Bس
  . �"ه" را /ن T�M "ی� ،�M �B "@5ج 8F7 سل در/�" از ��" سل در /(�y ،��*" ط,ل

(�)*� ٢٣٢٥. �,UB  ن از/ م �5ده ی��  ��ا[ سل ��� در/�"را �5 	�د �) 
FS ه��! 
K�M لی Bو TU از س��d r,رت T�M ("ارد و یدر  ،$,د ��B" �*ّ�ف � � در س


 ی[ اس
 �5 �� ی/ن d,رت ا!3Gاس � ً̂ F7 ده و,� Aه وا���!  (ـ�ر $ـ�!یـB  ـ��

 ایدر ا. �$" )��GKّ� $"ه( ذّ�� او /�"ه�  : [ U,ل T�M ("ارد �� $�ط /ن �5ی[ �

'�م و در (,�
 �7ار ��	G[ و�,د ("ا$�G �<�یراه د  ، *ّ�ف ��ا� .ا) 
FS �� "$� .  
$"یT�M ا ،�5 از /ن �<�ی�ل د  .ب� �G$5@" ("ا 
Mدا�U ل را,U ] .  

Q در  !�ـ�ه �KـFJGیـ[ d,رت ��8 /(�ـ� �ـ� ی� ا�اّ�B  "ـ$ /(�ـ� سـل اول یـ�
"$� Aوا� �� 
!3G�5�37 ه@,ز �� �� ذّ�� او �� ط,ر  - اسB ه"*) 
�S - ـ� ی�)/ 

�ً̂ �� �� ذ�� او /�"ه و (�	�G و F7B $ـ" x /زاد را�" 	ی�M  یBا5@,ن  ,ا(� �Gـ,ل  ،دا$ـU
�G)م در ا) 
FS� دارد T�M ل . س

هن و ��� .٢٣٢٦ �*(�)� ی�5 در �@�ل  B,ا(� ده $?gـ �<� �ـ�اید  �DGاسـB 
 و �gJ,ل و ر$" /(� از ا ،$,د �B �(<�"ار�)/ T�M j7ی�� ]
 : �ار اس
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'�ً̂ یا�� �?M : T�ّ,د /(�. ا �� "$F) T�ّ?� j�� در � $"ه �[ سل  ��� در/�" � 

(�y ��ا ،اس@<� g?$ دهDGاسB $ ـ�غ ی� �از� jـ?  ده یـ,ان �ـ U*ـj �یـDGاسـ 

g?$B � ه�از,، یز  ،�یسFBی یDg  ن و� �� ه,ا�GMن و �درF7 ]� 8یاز ا � �,اردیه
هن !�	ـً ��و(ـ� 	ـ�د �ـ� �Kـب ��ی,ا(ت �[ �ی�5 ا Bر در d, $,د  �B �(<�"ار

�B /ی

 T�M /ن mزم اسMدا�U �)�� ارد و") T�M ".١   
�gJ� : B,ل و ر$" /(�. ب,gJ�� ل �"ا ،,ا(ـت���ـy� 8ـ� � ،$ـ,د �5B از M,د �

$��، j*U، ،غ، ��,ه�� j?   8ـ�� 
ده �"ا سز� اسـ�/ M*ـr /�ـده  �هـ $ـ�Mی
 ر$ـ" 5ـ� سـ� سـل یـmزم اس
 T�M /ن ��"ار از �gJـ,ل  ،�(@" /ن �"ا$"ن و

K�MB دد�� 
Mدا�U ف (*"ه�d �)در ��و .  
ق $"ن � �اّ� ر$"< 8�� 
ه �ـ �یـ,ان �,ان ا�� /ن ��M �� 8gGّ� �5,د �ل اس

ده $?g ���اDGاسB $ غ ،��از�� j? ، ه��,، و !�	ـً  $ـ,د �B �� و ا��ل /ن (<�"اریس
ب ���و(� 	K� �� د�B /ارد ه�>@"  ،"ی") T�M"�٢.��7
 /ن ا	�ایx ی  

ن در ��و(� ز("� ���ا�� > .٢٣٢٧ �*(�)K)ده ���5 اDGاز /ن اس xB "ـ8  - 5@ـ��
),�K� �)MB ازم ز("�ی,� B - 7ّـ� B 7�U 
�ـ
 ��UB 7داMـ
 �MـT  �7ّـ ،"ا 5@ـ"�ـ�ـ

) Aوا��
K ؛K�M ل
 Kـ
 ��ـ" از ��$ـ� ا�� $ـ8Q (ی Bو ا�� ��" از ��$
 س

 /ن��B 7 /ن T�M ("ارد و  �7ّ ��
 او��r، 7 سل /ن را ��Dو$"ی�، �y)£ �/ن $ـ ،>@

[ �ا�� /ن را از در/�" � B"ه T�M ("ارد و���� او رس - �ی��8 ه" - � ��وQ 2��eیاز ط� 
2 ��و�eیسل و از ط�  -  �M 8وشی���	7ّ یا ،� �5ده� � - " و �  ]B 7�
سـل  در/�ـ" ،�

" K�Mـx یـdـ�ف (*ـ,د ���و(ـ� �5 ا��   /�M /ن سـل در $,د  B	�وش �KJ,ب �

 ��ددMدا�U . 

ده را �5 /ن Bو اّ� در d,ر DGل اول اسـF7ـ8 از ��$ـ
 سـل  �B@ـی - در ه�ن سـ
K�MB 8 (یQ ا�� $� 

 8F7 از ��$Kلیو  ��Dو$ـ" - از �� دسـ
 /ورد(ـr x س

                                                           
  .چنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بين سال تھيّه شده باشد، خمس دارد. ١
و اگ+ر حي+وان مؤون++ه امس+ال نباش++د، و از م+ال مخّم++س تھيّ+ه ش++ده باش+د، رش++د متّص+ل آن، چنانچ++ه . ٢

  . محسوب شود، خمس داردزيادی مال 
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7��G)ا 
 	�وش /ن  ��7 �ـ
 �اdـ8 7 ،سـل (*ـ,د ��(" و dـ�ف در ��و(ـ� Bسل �
Gا� ��@� T@�� ّ7�  و Aط وا�B 7ن�/ 
2 ی[ سل واز ط� �را از در/�" � $Bء ا�� /ن ،�

�  �eووeـ� �"سـ
 /ورده �@ـ�� �ـQ 2یـط�  از /ن را و ا�ـ� ��@�� 	Gـ,  � (�,ده����� �
Gدارد�ا� T�M Aط وا� .  

(�)*� ٢٣٢٨. �ر درا Kـ
 و /ن � در ��T�ّ?� j (یدارد B  T�ّ?� �5ا�� 	�د �
ده (�,ده���و(� ز("�DGاس x - SSل���8 ا�5ـ� UـT از ��$ـ
 سـل  Bدر d,ر  - � �@

K�MB 8 (یQ ا�� $� 

 TU از ��$Kلی ،r سـل از و7ـ
 �"سـ
 /وردن /ن �ـ
Gّ �ا��ن �� ط,ر 5/ �� x�B زم ( ،��ط�ف $,دm ن/ T�M 
Mدا�U�
K.ا�ـ� در  ١ اّ�ـ

��Gل اّول ا�ط وا�ـA �ـ�@ـ�� ا�G ،�ف $,دط��  Bط,ر 5�ّ �x �� /ن �ل �� �[ ه�ن س
 . اس
 T�M /ن را �}�دازد

�هــ�ا�GّFــ� >@(yــ� /ن �ــل از >Bــ یh�� در ً̂ ســل  �هــ از 	gــB 8اســ
 5ــ� �ــ�
ده �7ار �DGرداس,�B س��F�( �ه �د ��8 GKز�B )GK�ن  ��5 ��ا Bو  GـK�ن و  GKز�

� �G$ر ��ا
 T�M ،$,د Bسل ��" 5@Mدا�U،  ��!
5@ـر ��ا$ـG[ �,7ّـ
 /ن mزم  ّ�
)�
K .  

(�)*� ٢٣٢٩. K5B �5  <�ید�م یـ ه�Kـ� �(@ـ" دهـ" �Bـ را او Bز("� �?رج  � 
$ـ" دا$ـ�G �در/�ـ" �@Fـi هM j,د dB �5,ر  در ،	�ز("ان�، " �MـT /ن ��ـ"ار از یـ�

��d xف (��دهدر/�"[ ا�ـ�  �ـم �?ـر�x را یـ�@�� ا ؛�}�دازد ش را �5 در��و(� س
 U"ری$,ه�  B� < دش,M ده" و��� x��dف (��ده mزم اس
 T�M  را در ��و(� س

  . /�"ش را �}�دازد �م در 
(�)*� ٢٣٣٠. K5B �5 از AK5 رت وL  ی Q��  ا�ـ� ،دا$ـ�G �در/�ـ" و  	p"ه /(�


 �5 دارد هj �<�ید  �لMدا�U T�M ن/ Aوا� )�
K )لیـ) �?ّ�ـT ��ـj در �ـ 
ل( داده را xK�M @��یا� T�ّ?�( �B ")رج  ,ا xFK5 در/�" از 	�& را M,د لس �?

  . "ی(� �dف

                                                           
 .ذکر شد ٢٣٢٧حکم فروش آن، در مسأله . ١
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  At�B7�Q �7%�ط %; C�R$ �; و ا%Pار >�ر و %�Dی�7�0

(�)*� ٢٣٣١. ره �5 در !�ف �زار /ن را س�� � AK5 و�لیس��LG� دریـ� ّ�ـ� �vGیا 
�@" �Bدش ��)، 
 : دو(,ع اس

'� Bز(ـ"� ا�ـ,ر �اس
 5ـ� 	ـ�د �ـ�ا �ا �ی[ ��"ار س��ی�5 /ن �B  �G�5 اسسیس�� .ا
Mاده,)M ن - اش ,د و /��و و $�(*� Aس5ـ� �ـ  �طـ,ر؛ ز�@ـ" اسـ
��ـ� /ن ( - �@

 $� Bاداره ا�,ر ز("� ،�G�5 از /ن ��"ار� Aس(,اده�@M د و,M اش ن، Q� ]��� یـ� 
G?س 7
 	�س � Bه��اه � �FL,ر �ی�$" و  BطB FK5 �� د,$B Kـ�G $ـ�ن او ی�5 $


 �*v,ل $,د�(K .  
(� از �ـل �?ّ�ـT  - � $"ه �$"�[ سل  ��� در/�"�5 از  Bدر d,ر  �B اسسیس��

[ یـd r,رت و /ن ایmزم اس
 T�M /ن �Uدا�GM $,د �<� در  -  در ��T�ّ?� jی
�5 
؛ را �}ـ�دازد �B اسسی@"ه (� >@"ان دور (G,ا(" T�M س��ی در /یا5@,ن  	�د هj اس

[ ی�� ا@�� ان و �UداMـ
 �ـ� dـ,رت اK7ـط دسـG<�د �5 ا�� �MـT /ن را ه�>@ـ" �ـ
 $�ن و �ـ� dـ,رت ���ـ,ل Bاداره ا�,ر ز("� ،�}�دازد� Aس@�، Qیـ� ���ـ[ �ـ ه��اه �ـ

G?سB  ده,� 7
 	�س /(�� �FL,ر �ـیطB FـK5 ـ,د �ـ�$B Kـ
 �Kـ�G $ـ�ن او (ی5ـ� $

 T�M سـ��یدر ا. �*v,ل $,دMدا�U رت,d ]زم (یm ��
 ,ا(ـ"  Bا�GّFـ� ا�ـ� �ـ. Kـ
G�K7 T�MB ا اK7ـط �"هـ" �UداMـ
 ه�ـن ��ـ"ار mزم ی� را �� d,رت (�" یز س��

�B "$� .  
	� �ـ� سـ�� �ا �  ,س��یس�� .بeسـی�5 /ن ا ,سـ�� و �Kـ�Gش �ـ,ده و �ـ�ا�  �B اس

��ّ	�
 ر �هL � � �G	�� ر5 ��B د,$ .  

 T�M س��Mدا�Uا �  ,س��ی�ل  �ّ�� $"ه، ،$" Bوا�A � ا�� از در/�" ��[ س�.  

 /mت ا�ــ�ار ،� Lــر ��ــن و �vــزه �8ــF7 از K5ــA 8یوســ و ا�ــ�ار .٢٣٣٢ �*(�)
رLّ)�، �>@/ه�از ،�ّ��، �"@	�B، @ّ�Bر ،یر ��8 ���ا ��(�� ���وس ،�5*ورز و ����� 

ی �	K� و "@)�� در �5 دار(" را AK5 �یس�� ��j ،/ن ��K� 8F7 �5ذ "$ .  
و �Uورش �� Q��B �5"ارا( و دا�"اران .٢٣٣٣ �*(�)�، @Dـ" و �ـ�غ ،"�,س@) @�ـیا �
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 �,$G*ـن یـ /(�ـ 	ـ�وش ،,ا(ت�� [یا �Uورش از ه"ف dB �5,ر  در ،هv*� "@GK,ل
"$ ��ـ
 را,ا(ـت �/ن � >@(�yا�  هAK5 "@GK �یس�� ��j در ��5,ر ,ا(ت�� ،�

FK5 دهDGاسB ورده از/�	 Uـ�ورش �ـ�غ  ?ـj و U*ـj ،��$ـ �(@ـ" هـ/ن از �dـ�� �هـ
�B "@در ده j�� ارا�  . $,(" KJ� �B,ب m/ AK5ت �

(�)*� ٢٣٣٤. ��B �D7س� 
�� ���GK� �5 راB ن�� �ـ  r� Lـر �هQیـ�ـ� �� �
� r��B ل �5@ـ" 5ـ� /ن �ـ2 دارا B"ا �ـ�در /ن ��ن �U، ��B Uدازد و در ���8 /ن �

�� و ا�ـ�ار K5ـA اسـ
 5ـ� ���ـx در ی����GK در ��j س�� ���ا ،اس
 Bارزش �
8F7 8p ذ�5 $"K� . 

 اش �5*ـورز �gJـ,mت از G�K7B و ��س" 	�ا 	�د K�MB سل ا��.٢٣٣٥ �*(�)
�� ��S و "ه�رس *?�B  ید���> ��S ه�(�س" "$�،  m,gJ�B �5 �� ��S در/�ـ" از "ه�رسـ 

لKب ا�,KJ� و $"ه �y)@<   �G)ا�ل  /(�y و دارد T�M ،(*,د �dف ��و(� در س
 5ـ� gJ�Bـ,m  ا��GF. $,د KJ� �B,ب @"هی/ سل در/�" از رس" ��S �B �� ��" سل در
� ارزش و �,�,د(ـ" ،K�MBـ سـل س� در Bو� $,د �B ��دا$
 ��" سل در دار(ـ" �Bـ

رس ه�>@") "@$�، 7�
� ��	B ل در/�" از /(�Kب ا�K� �B و $,د T�M دارد .  

 
ّ
  - در ح�I 17ّ�_ �ی 17ّ�_ �7ل ���@ �'�@

ّ
  ���و '[Pل @ �'�@

(�)*� ٢٣٣٦.  T�ّ?� ل"ا 5@ـ" >@ـ" �ـ�ـ
 7ّB 7�Uـ در��ـj �?ّ�ـT  � یـا�� �
 : d,رت دارد

رت  � ��ل ��ا .١L � اری�"�>) � 7 ]G	ـ� و �ـ����ـ
 /ن و�ـ,د �$"ه وا��ـن ��
  . دارد


 T�M  �7ّ یدر ا Mدا�U رت,d ]B 7زار�� 
��، K�M لوا�A اس
  Bدر س� س
"$� �GMو�D) ١.ه�>@" /ن را   

رت  � ��ل ��ا .٢L � اری�"�>)   :دو d,رت دارد د،*"ه؛ ای[ �,ر ( �
و�e ��8 ارث، �ل،.ا���� ��Q 28 $"ه از ط�ی�G@� د�	 ��  

                                                           
 . باشند  یم  یشود مستثن که بعداً ذکر می ارز با شرايطی طY و . ١
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 /ن �d ]B 7�G,رت  �7ّ یدر ا �B  ً̂  Bا�ـ� وارSـ TU از 	ـ�وش �MـT (ـ"ارد �ـ�
Q�B � "d رش ارث ��ده"U �5 از��رت �ـ,ن  ,�ـن ارزش دا$ـ�G و /ن را �ـ� g7ـ"  Lـ


 �ی[ �غ دو یا5@,ن ا (��ده �$" و �(<�"ارK��� ن ارزش$" ,ن  ,�� �G$دا 
Mدا�U
� "d T�M��� ّ7�  ن,B  ّG� ن/B ) زمm غ
�TU از 	�وش �K .  

  �� 	�د�@8�G $"ه  از ط�ی2 ��و�M 8�� �eی" و 	�وش،�ل . ب
ل  در ای[ d,رت، �G7و  B ـ"ه*) �GMو�	7ّـ ،� B 7� ه�ـ
 /ن �MـT (ـ"ارد و ه��ـ

"$ �GMو�	ارد و  ،") T�M ی" /ن�M 
سـل 	ـ�وش  در/�ـ"�
 /ن �ـ�ء �x 7یا	�ا��7

 $,دی� ،اس
 �5 ا��   س� سل در ��و(� /ن سل �dف (*,دMدا�U xK�M " .  


�Bا��  $ین ذ�5 اسو�e �� دس
 /2 یرا از ط�  �����Q ل �ـ�ورده ��8 /ن �5 �ـ
�ـ �UداMـ
 ( �M �5ـT /ن را از Mـ,د �ـل �UداGMـ� Bدر d,ر  ،"ه $"ه �$"�او �?*

UـT از	ـ�وش �MـGّ�B  Tـ ،�ـ
�B 7 �7 ،)/ن را�?T�ّ (�,ده �$" /ن،T�M از M,د 

 $"ه �<�ی("ارد و ا�� از �ل د Mدا�U ن/ T�M، jL@ـU ر/ن ��ـj ا$ـ�ء �Qـ�  >�ـ

 Beو  .را دارد jL@U rB /ن ��j ا�,ال ��وeیو ��
��7
 ا$�ء، ��"ار� �5 �� ا�S  ,ّرم، .٢٣٣٧ �*(�) �� B� وده�(yـ� ($ـB  $,د، ا	@<

�$"،x �از  ,ّرم 	 ،"$� �G	ر 5هx ی�K� ل,U ارزش B@ی� ،m U,ل  ط,ر� �5 /ن 5�
،
ً̂ دو ی >@" ��ا�� ��7 �� ��G*�� ر�K� ،دد�� ����� ،
�@ـ�� ا��Gـط  ای[ ا	�ایx ��7ـ

،Aم ���,ط وا���7
 �� /ن �ر� �B در/�" �KJ,ب $"ه و ا�� B7ّ�  �� دد�� . �GّF�ا
Gا� �� @� j�� ]�5 ای L)/ ط،از� B� ،"$� ،Aط وا��Gی� �,ارد ا�(@" س� B�  در  ـ,ان

��  /ن،�K� �5 در B3ای�$ 
  .از ��GL" دی<��  ���" (�,د ذ�5 $"،) ٨(� ر!ی
ی ءB$ 	�د ا�� .٢٣٣٨ �*(�)  m5Bرا ی ی �7ض � ����� K)��، �� "g7 رت �ـ�  Lـ

ره �ل !@,انLG�5m [یا و "ی(� �"اری�M  ا   �G)ا�ل 
�x 7یا	�ا K�MB س� �G$دا 
"$ل در/�" ��ء �
�B 7 �7ّ  [یا ،�Kب ا�,KJ� �B ل در/�" (� ��دد [یـ�@ـ�� ا ،��" س


 را �
�B 7 �7ّ  /ن T�M "ی� 	�دMدا�U  	ـ�د @�ـ�یا !ّ�ـ
 �ـ� 5m ا8d ه�>@" "ی(�
 را M,د �B"ه  �G)ا�ل 
 سMدا�U ده��) 
  . ("ارد T�M ،اس

رت ���ا را K@�B 	�د ا�� .٢٣٣٩ �*(�)L  )لره �LG�
�7 و "ی(� �"اری�M ) ا� 
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 �7�xG ،سل ه�ن [�� در و (�Dو$" را /ن Bو� ��ود �m /نUیـ/ [ی�"، 
 �Mـ�U TداMـ
m �5 ���"ار� �G	او �� ر Aوا� )�
K .  

(�)*� ٢٣٤٠. K@� د�	ا�� B را �5 ��ا�رت L  )لره  �LG�سـ�  ،�),ده �"اری( �M ا
K�M ل�ـ
 /ن و�ـ,د دا$ـ�G ��ـ�	G[ 7ا��ن ����ـ� و  و "ا 5@"��
 x�U 7یا	�ا Bس

"$m � رود /ن را (�Dو$" و �7" /ن �5 �7اّ� �� ا� ،�� xG��U "�� ل ،"ی�[ �ی��xG درس
Gا� ��@��� Aط وا�
 5@" و��x 7ی" T�M ا	�ایMدا�U 8 راF7 ل
 س� س�B یا�� ا ]

� �& ��ای$�ا�B �5 ��ا� Q��  رتL  ��U ف (*"ه�d ل ،"یx /�� �5ده و در ��و(� س
�� ً̂ ��B �5 را  �MیMل �"ه و ذ سلی�ه �5ده   در س ده (� �هDGس�  ،"ی��" از /ن اس

K�M ل
 x�U 7یا	�ا Bس����xG در سل ��ـ" �	�د T�M /ن را (}�دازد و B 7"ا 5@" و
Uی�� ]�
 س� سل 8F7 �� او وا�x�) A 7یT�M ا	�ا ،"ی��
K ،Tـ�M 
Mدا�U ـ�  و�

 B	5 B��	 
��7
  ١.اس

�� �D_ ح�I و %��Bن و %�غ Q�D�0 و >�دن ,%�د�,  

Q �	�د ا�� .٢٣٤١ �*(�)�B د را �و هـ"ف و ��ـرد را BدرGMـ( /ن در و 5@ـ" /�
رتL  غ �m,gJت و ه,ه�� �� "$رت (� �L   : دارد d,رت س� ،�غ M,د �

'�ل �?T�ّ . ا� د 5ـ�ده اسـ
ی�غ را ��/ T�ّ?� j�� در  �ـغ ،[ dـ,رتیـدر ا. 
  . T�M ("ارد

�. ب� غ را ��B ـ"ه*) 
Mدا�U و �G	�� 2�ّ�  T�M ـ"( �5 �� /ن)/�ـد ) �ـل سـل �

و  ن" /یـدر ����ـ� �M  [�ز�ـ ٢)�ـ
��S )7ـ[[ dـ,رت >@(yـ� یـدر ا. �5ده اس

 ،�ـ,ده ٣در ذّ�ـ� �Bـ� dـ,رت 5ّ�ـ ،و �Sـ[ سـی� �ـ,ارد /(�y را 5$�Gط,ر �S[  [�ه�
7 T�M 
Mدا�U� �M 
5	ی� "B ا
   ٤.س

                                                           
 . باشد  یر در پرداخت خمس گناھکار ميل تأخيھرچند به دل. ١
  . باشد یپول م، از موارد یاريارزش و بھا در معامله است که در بس، متيق، منظور از ثمن. ٢
  . ذکر شده است ٢٣٧٩ح مسأله يدر توض، در ذمه یمعامله کل ایمعن. ٣
ھ+ای  اين حکم در صورتی است که ثم+ن معامل+ه، پ+ول باش+د؛ در غي+ر اي+ن ص+ورت مس+أله، حالت. ٤

 .مختلفی دارد
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[ dـ,رت mزم اسـ
 سـ� سـل یـدر ا. [ سل ا�"اث �5ده اسـ
�� در/�"�غ را � . ج
K�MB، ز� T�M� �G$5 �y)/ در /ن ا�"اث (�,دهی[ و رج - را ?� �K5 از TU - 

7 �����	 
�B دازد�{� .  
 K�M ل�B ی� ،Bو در ه� س� d,رت س� س,gJ� T�M "نGMن �و � �5 از دره

ده �"ا $"ن اس
،,ه ��$,(" ���B  8"ا ��/ �M و ی$ 8�� M*ـr /�ـده �ـ"ا  �هـ
8 �� /(� ا�ـ� ز �$"ن و (gGّ� "$ر �� ه�>ـ� �ـ�ـل �KJـ,ب $ـ,د را �}ـ�دازد و ( �دیـ

ه�>@ـ" اdـ8 /ن  - $ـ,د �5B در سل دوم 5$B � �G$,د ��8 درB GM"ًا وارد �غ �ی�"
"$� T�ّ?� 
Mاز در 
Mدرو �و � - در,M نهBا�5 دار  ی� �اسـ
 UـB  Tارزش �

رج �?� �K5 دیاز,$ 
Mدا�U xK�M " .  
T�M Q ا�� و�B �5 را  از ��ـ" و �}ـ�دازد ،اسـ
 $ـ"ه �"اری�M  سل [�� در/�" �

7ّ  �غ ،/ن� B 7�
� �G$دا 
Mدا�U "$� T�M  ّ7� B 7�
�<ـ�  �$ـ" B(�ـ وا�ـA /ن �
8 7( �
 �?T�ّ /ن�x از ���7 � /(�� �غ را�$� �M 
ل�( ،[�" ز�ی� �د �FQـن و ،ه� 

 �ـ
 �?ّ�ـT و�وت d ]D7,رت  ی��Dو$" �5 در ا) ت ��	�G در �غ� �?رج d,ر یس
 در/�"��ء  ،�
 	�وش�7�G)ا در ��و(� �dف  Bسل K�M �سل 	�وش اس
 و ا��  


  . (*,د xK�M وا�A اس
(�)*� ٢٣٤٢. Q را /ن �ـ7�xG ر	ـG[ �ـm از ��ـ" /(�ـ� �را ا�"اث 5@" �ـ�ا Bا�� �

رت �و ه"ف و ��Dو$"L  غ M,دِ  �� "$ ا�LGـره �ـل ،B[ �ـd، @<�Q,رت [یا در ،�
 در "ی� 	�د و $,د KJ� �B,ب�G)ا�ل ه� 
 �� !^وه ،K�MB سMدا�U T�M  ر$" و

8gGّ� ل �"ا و,gJ�، T�M  ّ7� B دیز  و� 7�
 (�DوGMـ� را /ن ه�>@ـ" �"هـ" را �غ �
"$� . 

X7 و ارز @�ار دادن O7ح�0=�ت�ر �ط 

(�)*� ٢٣٤٣. K5B �5 یـ 	ـ�وش طـ^ ��ـ8 داده 7ـ�ار ارز ی ط^ را xFK5 �یس�� 
س�F ���ا ،ارز	�وشJ� نیز  و س,د rیه�  ��  ,ا(" �B - دارد �� �T�M S ��"ار در �5 - 

ر �یز  روش دو ازG	ر   : "ی(�
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'�نیز  و س,د. ا 8d 5ـهx و B �7ّـ و �Kـ@L" �یرا (�" � را ارز ی ط^ �یس�� در �
7�

 را رزوا ط^ �FK) �� "�) ظ �یراJ�   . "ی(�

�� /(�ـ �ـ� ��ـ"ار یـ وزن (uـ� از ��" سل در و �"ه" را ارز ی ط^ T�M ا�� [یا �@
�	eد ا,*)، � �MـT و $ـ"ه �KJـ,ب در/�ـ" �ـ
�x 7یا	�ا ،"ی(� B �7ّ  /ن �
�B 7و


�7 ا�� و دارد� xهب �� نیز  ،5هx [یا �"ی 5K� �B /ی" .  
نیز  و س,د. ب  و)  �"اد /ن ،��8 س�� �و در �,ارد /ن وزن( ط^ M,د � را ط^ �یس��

ب) /ن  �"اد( ارز M,د � را ارزK� "@5 ی@�B ان��� �یرا (�" اسس �� را نیز  و س,د 
ظJ�ت Mـ,یx را در ز�ن ���� ؛(�@" FسـJ� ���سـB ���ـ,ل در  �F@ـK� �هـ

�^ت ��) ا�ـ� [یـا �@�� ده"؛ ر ط^ ی ��"ار ارز �7ار��"ا ،)�ه(� ی سm(� روزا(� ی
T�M ^ی ط Bو�ـ (*ـ,د اeـ	� !"د و وزن (�u از ارز و ط^ ��" سل و �"ه" را ارز 

7�
� 
�( وا�A او �� B "@5، T�M �7ّ  �یرا (�" اسس �� /(�K ـ,رت [یا در وd 
ب �eر را /ن  ,ا(" (�B $,د j5 ارز ی ط^ �
�7 ا��K�   . "ی(�

� ارزش �� ط^ سّ�� ٥ و (�" U,ل  ,�ن ,ن���� ١٠ �	�د: ):�ل  ,�ـن ,ن�ـ��� ٥ �Bـ
�5 T�M ل ��8 ("ارد 5ـر �یسـ�� ،اسـ
 داده را /ن �MـT�M T دا$�G و ی ارث �

سـ�F از �?,اه" ا��؛ اس
 داده �7ار M,دJ� ده) ب( روشDGـ" ،5@ـ" اسـg7 ـ�B "5@ـ 
ظ وزن ی  �"اد اسس �� را ط^ �ه سّ��J� ) در او �یس�� ا�� �ل. "ی��G)ا�ل  سـ

ن ,ن���� دو اس
 mزم �$" ط^ سّ��  ٥ و ,ن����  ٢٠ ��"�,  Tـ�M 
 ,ن�ـ��� ده ��ـ
	� او (�" �� �5eه ا"$ 
یـ $ـ"ه اeـ	� ه سّ�� �
�7 �5 ("ارد B	�7 و �}�دازد را اس 
j5 ی $"ه 7�	B ده��) "$� .  

� � 6"C' :  
 - �FسJ� ��ّس �� �ی� dB,ر  در  �"اد ساس 
و  ��B�ـ ء�ا$ـ از !�	ـً  ،�سـ�ّ  �5 اس

jه "@)  . $,د $��ده ه�
 طـ,ل در و �$ـ" �و K5ـA �یس�� dB �5,ر  در 	�وش ارز و 	�وش ط^ (�" و�� - 

ره �ل �� 8ی F" سلLG���( $,د �B ا j�� ^�5 دارد را ارز و ط �B ")نیز  و س,د  ,ا 
س�F ارز و ط^ ر��� � را /نJ�  و Kـ
�( �و K5ـA �یس�� �5 �(�" و�� اّ� "ی(�
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 ً̂ سـ�F ارز یـ ط^ اسس ��  ,ا(" B(� را ��دد �B �(<�"ار ا("از TU !@,ان �� ��J� 
  . "ی(�

 ا�G"ا ده" �7ار ارز ی ط^ !"دی وزن را ر���  ,ا(" �B �5 ("ا$�G  ,ّ�� 5@,ن   	�د ا�� - 

�7 اسس �� را �یس�� T�M "ی�� 
 ��ـ" �ه ل سـ در UـT /ن از و 5@ـ" �UداMـ
�B ")ر���  ,ا  . ده" �7ار !"د ی وزن را 

ــ�F روش -  سJ� 
ــ� K7 )ــ,ص) ب g?� ^ــ ــ
 ارز و ط ــ�8 و اس $ ــ ــس �یس  ا�@
�)B د,$ .��ر>� و 	�وش ��(� [یا �@U وش�	و ... �)B "ر�ـ��  ,ا(@ـیـ �ـ�(� وزن را  

ر>� ��GاژU ده@" �7ار ...و �GّF�  ,J�e؛ ا�B� �5ذ "�� ���K� �5 در B ،د,$ B�  "ا(@ـ, 
")��>� �u) ارز در ت M,د را ط^ یFسJ� ر���.   

(�)*� ٢٣٤٤. )K5B �5 دارا�  ا��ـن [یـا و هKـG@") ا�LGـره �ـل( K5ـA �یس��
نی��ا* jاه�	ا 
 س  ر� �ارزه از �Bی ی ط^ �AK �� را xیAK5  ,M �یس��MB 

ی !�اق @رید  ��8 jر  درهس�F اتا�J�  را xیMـ,  �یس�� ��L,ع ا�G"ا  ,ا(@" �B ،@"ی(�
$ـ نیـز  و س,د س}T ١(�,ده 8ی F" ،[��� ارز /ن ی ط^ ��)B از AـK5  ,ـMیx ـ� را� 

ت ��F@ـ و 5@@ـ" �Kـب ��ّ�[ ارز  /نی ط^ اسسFسـJ�  ,ـMیx ن در ،را �هـز�ـ
��سK�B رت در ���,لL  )�)ی روزا �)ی �ه �)m�) س��FK@ �� ^ی ط ��ـّ�[ ارز ه�ن 

ت ر��� را) لیر ( 5*,ر در �یرا U,ل و ده@" �7ارFسJ� نیز  و س,د  . ("ه@" �7ار 
   ,ّ�ـ�  ـ5@,ن و اسـ
 "ه�رسـ 	ـ�ا اش K�MBـ سل �	�د >@(�y اس
 ذ�5 نی$

�G$ا") 
ره �ل در را ر���  ,ان �B �5 اسLG� 7ـ�ار MBـر� �ارزهـ از �Bـی یـ ط^ ،ا

 �یرا (�" �
�7 اسس �� را اش�یس�� T�M "ی� ا�G"اء ،"دهMدا�U  �ـ� /ن از و "ی(�

                                                           
 ک+ه است  یکاف، امر  یابتدا در نيمع  یخارج ارز اي طY به کسب هيسرما و التجاره مال ليتبد در. ١

 را هيس+رما مجم+وع و دي+نما  یگ+ذار  ارزش نيمع+ ارز آن اي+ طY اساس بر را شيخو هيسرما فرد
 اي+ ط+Y از مق+دار آن ت+ا دي+نما مص+الحه ارز اي+ طY نيمع مقدار ھمان  یازا در  یگريد شخص به

 ھ+ر گ+ردد طلبک+ار ش+رعاً  ،)متص+الح( مص+الحه م+ورد فرد از، مصالحه عوض عنوان به را ارز
 ب+ا مج+ّدداً  نيط+رف توافق با، متصالح به اموال  یشرع انتقال و مصالحه غهيص  یاجرا از پس چند
 نيمع اول مصالحه در که  یعوض مقدار  یازا به  یو از را اموال ھمان، مصالحه غهيص  یاجرا
 . گردد مالک شده
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"�� TU از "F 8ی � در ،��ـّ�[ MBـر� ارز ی ط^ �� �?T�ّ �یس��  ,ا(ـ" �B ��ـ" ن�سـ
ر� ارز ی ط^ نه� را ر���MB رد,� �u) نیز  و س,د و ده" �7ار  ,Mیx س �ـ� را اسـ
   ١.�L@K" /ن

�ء LB �5یرا U,ل و (�" و�� �j�� ] $8یا�  	ـ�د ا�LGـره �ـل و K5ـA �یسـ��
�B "$� )�� �B دد�� . 

(�)*� ٢٣٤٥. Aس�pـ >ـ� و 	ـ�وش 5Bّ�ـ >� 5ران 5�B ـ�وش	، 	 در اسـ
 5Bـ
�G)ا�ل ر �5mه و ا�@س  @� M,د ،سL �  ,Mیx 7 را�
 T�M و 5@@" ���ار �


 را /نMدا�U یـ dـ�ف �ـ"ون � Lـر �@ـسا 5ـ� اس
 7�G�B ،/ن از �@u,ر و @"ی(� 
ظJ�  �	 @�یهeاB در �e�!نر �"ون و $uG)ا ا���ن 7�ـ8 ،*ـ���G �ـ
�7 �ـ� 	�و$*ـ 

 ا�GFـ� ،�د�ـ� �Bـ dـ,رت 5ـm �ـّ�اج مه@<ـ در /(yـ� ه�(@ـ" �$ـ@" �Bـ 	ـ�وشF)یــ" 
7�

�7 "ی� ���� $,د $��ده نیز  و�eر  !�	ً  �5 �د�� d,رت �ا�,(� �� ���ار �� 

Aس@� �5�e�! m از ,ه�$ [یا  "$
 اسس /ن �� را T�M و �Mدا�U    ٢."ی(�

                                                           
) نق+د وج+ه و هپارچ+( کسبش هيسرما کل که ديريبگ نظر در را   يیکاI کننده وارد، مثال عنوان به. ١

 درھ+م ھ+ر احتس+اب ب+ا لایر وني+ليم ١٥٠( درھ+م ھزار ٢٠ معادل، امارات درھم به ليتبد از پس
 هيس+رما محاس+به  یمبن+ا ک+ه دي+نما  یم+  یجد قصد اکنون ھم از  یو. باشد  یم مخّمس) لایر ٧،٥٠٠
 و ب+وده لایر ١٠،٠٠٠ مع+ادل ام+ارات درھ+م ھ+ر کهيحال در ندهيآ سال سر در. باشد درھم کسبش
 ھ+زار ٥ تنھ+ا ش+انيا، اس+ت دهي+گرد درھ+م ھ+زار ٢٥، درھ+م حسب بر زين اش  التجاره مال ارزش
 م+ال چن+د ھ+ر بپ+ردازد را آن خم+س دي+با ک+ه است برده سود لایر ونيليم ٥٠ معادل امارات درھم

  . باشد داشته ارزش لایر ونيليم ٢٥٠، لایر حسب بر سال سر در  یو التجاره
 یمت+ر ق+رار از مت+ر ١٠٠ مت+راژ ب+ه را  یچ+ادر پارچ+ه   طاقه چند  یفروش پارچه، لمثا عنوان به. ٢

 یو. اس++ت نم++وده  یداري++خر لایر ١،٠٠٠،٠٠٠ مبل++غ ب++ه جمع++اً  س++ال نيب++ درآم++د ب++ا لایر ١٠٠٠٠
 گون+ه دو ب+ه، انتظ+ار م+ورد س+ود نيھمچن+ و  یکس+ب  یھا  نهيھز ھمه گرفتن نظر در با را ھا  پارچه 

 ق+رار از داراني+خر ب+ه ھ+ا  پارچ+ه ني+ا  ي+یجز ف+روش متيق. فروشد  یم دارانيخر هب  يیجز و  یکل
 بخواھ++د  یو اگ++ر اّم++ا. اس++ت لایر ١١٥٠٠ یمت++ر آن  یکل++ ف++روش م++تيق و لایر ١٢٠٠٠ یمت++ر

 س+ود و  یکس+ب  یھ+ا  نهيھز گرفتن نظر در بدون و دھد قرار حراج معرض در را خود  یھا  پارچه
 یمت++ر ق++رار از را م++ذکور  یھ++ا  پارچ++ه داراني++خر، بفروش++د نص++فانهم م++تيق ب++ه، انتظ++ار م++ورد

 ١١٠٠٠ م+تيق اس+اس ب+ر را خم+س ک+ه اس+ت  یک+اف  یو  یب+را. ندينما  یم  یداريخر لایر ١١٠٠٠
  . دينما محاسبه لایر

  ١٠٠×  ١١٠٠٠ = ١،١٠٠،٠٠٠ التجاره مال خمس مشمول متيق
 ١،١٠٠،٠٠٠× % ٢٠=  ٢٢٠،٠٠٠ التجاره مال به متعلق خمس
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D�% از @�ارداده� �7ح�0=; �0ل در�  ;��0 *]�  

ً̂  �5 $,د ��ا� 	�د ا�� .٢٣٤٦ �*(�)  <ـ�ید  B!��ـ یـ �د��< روزه ی �?,ا(" (�ز ��
مL)ل ،ده" اره ��mازا �� ا�ـ ��"ار ��!B ل در 5ـ� ا(Lـم ا�ـره 7ـ�ارداد ا(��ـد سـ

�B $ل /ن در/�" از ,د و دارد T�M ،(*,د ��و(� در �dف ا�� �5 $,د KJ� �B,ب س
ره �ل از ���"ار�mازا �� �5 ا�ار "�� ��!B 
� در �5 اسم ��" ن�سL)ا �B ـ,د$، 

� در/�"  از  . $,د KJ� �B,ب ��" ن�س
ن  .٢٣٤٧ �*(�)K)ا�� ا T�ّ?� نGK� غ و$ـ" و � در ��ـj �?�ـی�� �Gدا$ـ Tه �ـ,

��ـ� �ـ�ء � �ـم 7 ،سـل ��Dو$ـ" >@ـ" ���ا را و�m,gJت /ن�� 
سـل 	ـ�وش  در/�ـ"�ـ
 س� سل K�M �[ ��"اری�@�� ا. $,د KJ�B,ب �  �5B ـ�ف (*ـ"هd ل ،در ��و(� /ن سـ

7 
غ از /ن �K5 $"ه�ا�G"ا 5هx و ا	� 
�، 7� T�M T{س�� 
Mدا�U ه")�B د,$ . 

7 xه5�� �K5 T�M �FسJ� م
 �5 ه@<�B ه ،$,د� 
5ـ� B �� ای[ د��ـ8 اسـ
GMل در ا8 �ـ�ـ� د� و �هB ���[ اس
 ١اس
 �<�یر د ��gJ,ل و �@	i /ن   >@" س

O^�Gاس "ار 7ـ�ار یـر �M �ـ5ـ� �gJـ,ل در اGM( [ >@" سـلی�$" �5 در ط,ل ا یBه
�B غ وارد �) �د��� ��B د,$ .  

(�)*� ٢٣٤٨.  T�ّ?� ل�ن �@K)د را ��ایا�� ا,M T�ّ?� j�� در � ره >@" سل ا�ـ
ره ،ده"�mل ا� در/�"��ء  ،�[ یـ�@ـ�� ا. $ـ,د �5B 7ـ�ارداد �@��ـ" $ـ"ه �KJـ,ب �ـ Bس

(ـ��ا�Gـ"ا 5ـهx و ا	ـ
 d، 7ـ�ف ��و(ـ� (*ـ"ه �5B س� سل K�Mـ ���"ارM 
�ـ  -  �ـ
e, �JB "8 ذ�5 $ـF7 ���K� 7 -  �5 در� Tـ�M T{ـ� $ـ"ه سـK5 از /ن� 
(ـ"ه �UداMـ�

�B د,$ . ّG�B طK7ره ا�mل اط ،�$" Bا�� �K7اB ��	ـ
 �ـی��ـ" در  ��5 درسـB  "5@ـ
ب �ـ در/�"��ء K� �� د �7ارداددر  -  و اسـO^�G " 5ـ� ��ـ" از K5ـ� ا	ـ
یـ/ Bسل ا(��
 dB,ر �� ٢.	,رًا T�M دارد -  [ ا	
 و اس�K5 O^�G (*"هی8F7 ا ��5 در س

                                                           
خواس++ت در ھم++ين زم++ان ب+اغ را بفروش++د، ب++ه علّ+ت اينک++ه من++افع ب++اغ در  زي+را اگ++ر ب++ر ف+رض می. ١

رفت؛ پس به ھرح+ال ھرچن+د نخواھ+د آن  اختيار ديگری است، باغ به قيمت کمتری به فروش می
 . اکنون افت قيمت دارد را بفروشد اّما باغ ھم

ره منزل، سالی جداگانه قرار دھد و م+ّدت ق+رار تواند برای درآمد حاصل از اجا صاحب خانه می. ٢
دارد اجاره خويش را ھم يک ساله قرار داده و در صورت تمايل، سال ب+ه س+ال تمدي+د نماي+د؛ در 
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  %� ا�7ال  �BDرت L=�ان

ره �ل $8Q 	�د ا�� .٢٣٤٩ �*(�)LG�رت /ن � �5 دارد �ا�یس�� و اL  �B "5@ـ 
سT�M �F  ،"ی(� �e �Bر h��B در و �5ده س,د ���^ت از h��B در وJ� مدر ه@<
�B ")ا,  �� eـ�ر از 8F7 در/�" و س,د >� ،"ی(� �U سل ه�ن در/�" و س,د � را �eر >
دیاL ه"$ "$ً̂  �یس�� اj�� T�M 8d و /ن از ��" ی � F7 "$ �5ذ .  

 ا	ـ
 7یـ$8Q در ط,ل سل  �' $ـ"ه  >@(�y ا�,ال 	�د .٢٣٥٠ �*(�)�U 
"ا �ـ�ـ
 : [ �7ار اس
یسل از ا در/�"���K5 j �5دن /ن از  5@"

'�. اLG� در��j �?ّ�ـT در اSـ� �ـ,ادSی� �?T�ّ یره وس�� �' $"ن �ل اB  8ـ��

�� و �(@" /ن ،�/ x س,ز ،س�7�����e jر در ����� را دارد �5 در �Kـ��� F7ـ8  ،ز

 Bذ�5 $" و 	�د ��) �K5 ل  . "ی ,ا(" /ن را از در/�" ه�ن س
(�y 	�د س��ی$@< 
 در ��M T�ّ?� jـ,د را در ز(ـ"�ی� �?T�ّ ین ذ�5 اسB 

(,اد�M �)ف 5@"�روزا(� و ��و�d x، رزه�e j�� jر در ����� در /ن ��� 
. اس
ً̂ دا�"ار ��� M�� �y)@< 
 یـT �?�ّ  �ه از دام v$ �5B��U xورش و 	�وش دام اس

 T�ّ?� j�� درxی,M را ��ا�ـ�ف 5@ـ"  g� 5ـ�ده و aـ,د ذ�ـMـیـK5 ن را �ـ�/ B 
"*?F�، ف 5@"ی�d �)را در ��و x�,U و �GMو�	 ،  Tـ�M 
�ـ� ه�ـن ا(ـ"ازه از �UداMـ
 در/�"�G)ا�ف � �� x�  . $,د Bس

 ا	
 7ی �' . ب� در��T�ّ?� jیAK5 8 و ا��ار 5ر �?T�ّ ی�
 وس،  �� �y)@<
AF5 سK� ر و درد $"هیا در/�"� �� دس
 /�"ن �AK و 5L،  ������e jر در ��

$" B/ن سل 7��K5 8 � در/�"را دارد و از � .  
 ا	
 7ی�'  . ج� T�ّ?� ا�,ال 
 در ��Q T�ّ?� jی��� و ا��ار AK5 ��ـ8 ی� س��

),�K� �)MB ی$� �g?$ ]B،  از �K5 8�
�/ن سل ( در/�"7K .  

                                                                                                                                
آي+د و  کند، جزء درآم+د ھم+ان س+ال ب+ه حس+اب می ای را که ھر ماه دريافت می نتيجه، مال اIجاره

 .نتھای سا ل باقی بماند، بايد خمسش داده شودپرداخت فوری خمس آن Iزم نيست؛ بلکه اگر تا ا
ای  توان+د ب+رای ھرخان+ه، س+ال جداگان+ه البتّه اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته باش+د، نمی

 . قرار دھد
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ء /ن $8v ای[ اس
  د در $BM��8v از ا	�ا .٢٣٥١ �*(�)hG7دار(" �5 ا 
�ّ��ّ	 Bیه
�B 5ـ� در/�ـ" /ن، ا�G"اء �ل M,یx را �dف /ن $B� 8v �5 	�د،در سـل  (�ی" در �

B� "ی"U "�� ن��ر� ��"ن /ی"، BK�M ��" ی سDّ� 8v$ "@)ورز�؛ ایـ[ ا	ـ�اد ی �*5 
B� د را,M AK5 8ی�?ّ�ـT یـ در  5ـ� /ن وسـی8،  ,ا(@" (�ص واسO^�G وارد �� وس

B� T�ّ?� j�� ،د $ـ"هاز در/�ـ"  �$@" و ای[ اسO^�G در راه در/�" سـل ��ـ" ایLـ
ً̂  سل �"ی" �K5 �5ده و T�M ��ّ�� را �}�داز("؛ ل �5 �5*ورز ��� T�ّ?� د,M را 

 �gJـ,ل و 5$ـ�G �ـ�ر سـل ��ـ" در و 5@ـ" �Bـ 5*
 ���ا [�ز� �سز/�ده  �dف

ل  ,ا(" ��"ار �B @5" �B ��دا$�  Tِ�ّ?� ف�d ل در $"ه سـل در/�ـ" از را F7ـ8 س

 .�}�دازد را ���� T�M و �5ده �K5 "ی�"

(,اد�M B,یM �)د را در ��و,M T�ّ?� ل ا(ـ"، d xـ�ف 5ـ�دهاّ� ا�� ای[ ا	�اد �

B�) "@ی�) �K5 "�� ل   ١. ,ا(@" /ن را از در/�" س
 از ���ـ"ار و �$" ("ا$�G �س,د و در/�" سل rی در $8Q 	�د ا��  .٢٣٥٢ �*(�)

ل� xK�ّ?� ی ��B �5 T�M در( ("ارد j�� T�ّ?� ('�  یـ $ـ,د ��ـ�^ x در 
 /(�� (�ص و اسـ�G^5یAK5 و 5رش �dف 5@"  � /ن �ل را ��ای ،"ی(� �eرB  ـ��
 سلی/�" در سل �"س
 /وردن در  �[ (�ص ��ای>@(�y ا ،"ی�x وارد /یوس ��ـ"  �هـ

نه� – (F,ده@y ���K� (�ـ - ذ�5 $") ٢٣٥١( �5 درB "ـ'  ,ا(ـ�یـ   از را سـل /ن eـ�ر 
 �ـل �ان�ـ� ،d,رت [یا در [ی�@��ا. "ی(� ��Fان ،��د �B ��" سل در �5 �س,د و در/�"

T�ّ?� ی ،Lـ��(G در و $ـ"ه 5سـ�G ،	�د �?j�� T�ّ در Uـ �یـK�MB ل /ن در او سـ
xه5 �B ی"� .  

 /�"در  و س,د از ���"ار ا��.٢٣٥٣ �*(�)@Sا�ل ی $8Q( 	�د س Q�� 8Q$ ('�  

 ،$,د س�7
 @��یا ��8 ��ددMدا�U T�M ن/ Aوا� )�
K .  

                                                           
چنانچه اين افراد قبل از فرا رسيدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کس+ب و ک+ار ب+دھکار . ١

اين ) باشد ج، برای به دست آوردن درآمد در سال يا ساليان بعد میدر حالی که اين مخار(شوند، 
ش+ود؛ اّم+ا اگ+ر ب+دھکاری ب+رای مؤون+ه  کس+ر می) ي+ا س+اليان بع+د(بدھی از درآمد سال خمسی بعد 

  .شود خانوادگی باشد، از درآمد سال يا ساليان بعد، کسر نمی
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   �7و�; در 17ّ�_ �7ل �mف

 در ��M T�ّ?� jـ,د را در یاز �ل �?T�ّ  �ا�� 	�د $8Q ��"ار .٢٣٥٤ �*(�)
(,اد� ��و(�MB ی  ,ا(ـ"  AK5، �B و 5ر و �� دس
 /وردن در/�" M,د �Mج 5@"��و(� 

درا(�G� K�M ل� در/�" /ن �/ن سل j5 �5ده و T�M �� در/�"�� ه�ن ��"ار از  Bس
د $"هی8F7 از�dف �ل در ��و(� ا ،در/�"ای@�� >�  ،سل را�}�دازدL  و >ـ� ��ـ" از "$�

$" /ن �8d $"ه� . 

�Q U,ل ویا("ازه d" ه�ار  ,�ن /ذو��B  �� �5 �7 !@,ان ��ل 	�د $� �  T�M 2ـ�ّ
 ��و(ـ� Uـ,ل �?ّ�ـT را در یـ/ن /ذو7ـ�  ،و در سل ��ـ"T�M /ن را داده اس
  ��	�G و
(,اد�MB وی AK5   ,M ر[ سـل یـا �[ 	�د >@(yـ� در ا(�Gـیا ،�d xB "@5ف �ی5

ً̂ �� ا("ازه دو ی�" 
 ه�ار  ,�ن از ی" ��Kل�x ز  ،�و در/�" سد �یـاز �Mج سـ� ،"یـ

 T�M ��"ار d" ه�ار  ,�ن از /ن Mدا�U) Aوا��
K.١   

8 5mهین ذ�5 اس
 ای$�$ j�� ]� �")ز 
�SB 7� T@� د,M �5B  ه و")�
ده �DGاس x�	ث �@�ل (� Bاز �@Sد ��8 ا,$B ل . ��ددً̂ ا�ـ� 	ـ�ش �?ّ�ـT را سـ ��

ده 5@" (����" در ز("�DGاس xB 7 ا(" �� ا("ازه, �G�x  در/�"از �) �K5 ل  . "ی/ن س
یـ �?ّ�ـT �ـل ا�� ه8v$ "@GK و ��	� �دارا  �5 �ا	�اد .٢٣٥٥ �*(�) � 5ـ� �Bـ

T�M در( ("ارد j�� T�ّ?� (ف را�d در �)رت ��و ،@ـ"ی(� در/�ـ" gJ �8ـ و  Lـ
�B "@)را /ن  ,ا  از F7ـ8 در/�ـ" و سـ,د /(�ـ� [��ـ B	�7ـ و @"ی(� ��Fان سل /ن در/�" �


�( ،/ن از ��" ی �$" $"ه �8d ��و(� در �ل /ن ��gفK .  
(�)*� ٢٣٥٦. Q د�	8 ��"ار�ا�� Q$ ��  T�ّ?� لدر ��M T�ّ?� j,د را یاز �

(,اد� ��و(� درMB ج اش�M �B "@5، �@  �B ")از را  /ن  ,ا i	 ه@<ـم 5ـ�  �در/�ـ" و �@
ل ��gف� T�ّ?� ی jدر�� T�ّ?� ـ� �,ده �,�,دK5  ��ـ"ار  ,ا(ـ" B(�ـ ا�ـ  "یـ(�
K5ـ�  /�ـ"ه "یـU" �?ّ�ـT �ـل �gـ�ف از ��ـ" 5ـ� �در/�" و س,د از را $"ه ��gف

                                                           
، دهي+ا در حک+م مخّم+س خري+ل مخّم+س گ+ر ک+ه ب+ا م+ايد  یا م+واد مص+رفي+مت آن آذوق+ه يالبتّه اگر ق. ١

م+ت يتوان+د ب+ه ان+دازه ق  یاط واج+ب تنھ+ا مي+بن+ابر احت ،اض+افه ش+ده باش+دھنگام ص+رف در مؤون+ه، 
 . ديد کسر نمايخر
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  . "ی(�
Q� ��Q 	�د ،):�ل � �ان �6 $B �5  "ار���ذو�7 از / x��ن ه�ار d" ارزش �� �@�,  

 در�G)ا�ل  در dـ�ف را /ذو�7 [یا ��" سل در و اس
 داده را /ن T�M و �("ه��7 س
5m ی /ذو�7 ،"ی�" سل [�� در/�" � س}M �B "@5 T,د ��و(� � 	�g�B  <�ید�را  � �� 

�B  "@5و�� (�"ی ��)/ � � 
dـ" و  ارزش �ـ� /ن از ���ـ"ار یـ�5  �م  /ورد ��B دس
هL@U ار�ن  ه�,     �G)ا�ل 7 س�B �B ")
 از dB,ر  در ،�Mدا�U Tـ�M "ـd ار� هـ

ف /ن  ,�ن از�� �B ی /ذو�7 �5 $,د m ه@<ـم در ،و�ـ� (�ـ" یـ "یـ�" g�Bـ�	 � 5ـ
١،�$" د�,�,  jیT�ّ?� "7 /ذو�g� �7ف  �gـ�ف را jی7ـ" �?T�ّ /ذو�7 ا�G"ا ا�� اّ�

 یـ /ذو7ـ� ،/�ـ"ه "یـj "Uی7ـ" �?ّ�ـT /ذو7ـ� ��gف از ��" �5  �در/�"  � س}T (�,ده
 m5� 	�g�B "را "ی�  �M"اری�وردهی�5ده  / 
 و�� (�" �� دسـ،  �ـم  �MـT "یـ�

5m ی/ذو�7  � �	�gB 7ی در �("ه� و�� (�" ��G)ا�ل   . �دازد�} را س
�8 Qی$8Q ( ا�� 	�د.٢٣٥٧ �*(�)Q ("ا$ـ�G �سـ,د /�ـ" وr سـل در یـدر ) � $

$" و��"ار ��  T�ّ?� ل 	ـ�د یـ( MBـ(,اد� ��و(� در ��M T�ّ?� j,د را در یاز �
(,اد� ��و(�$8Q در MB ری /ن در �ـ�5,ر �?ـرج  ,ا(ـ" B(� ،�Mج 5@")  AK5 و 5

      ٢."ی(� �K5 ،�د� �B ��" سل در �5 �س,د و در/�" از را سل
� سل M BK�M,د در/�ـ"� دارد و از ط�	ـB �ـ�ا� .٢٣٥٨ �*(�)�G)�5 در ا �د�	

$"،) ��و(�(ه� M,د  ه�ی@�� �G$دا Bه"�  ��اّ� $�ای& 7!ـ"ه K5ـ� �ـ"هB 5ـ� در �Kـ�
)٢٣٦٢ (B� �5د ذ,$، "$F) jاه�	را  و  xـ,یM ل�� ایـ[ د��ـ�M 8ـT در/�ـ" /Mـ� سـ

،"$� �GMدا�U  �"هM B,د یـ ��ـ"ار� از /ن را �ـ ه�ـن  ه� ��"، سل>@(�y در سل ی
ل �?T�ّ �}�دازد،� � س�G)در ا،
Mدا�U ه�از س,د و در  /ن ��"ار، ل "�/ �K5 لن س

 .�Uدازد /�"ش را �B$"ه و و� T�M ���� در 

                                                           
و يا پولی که ب+ا آن پ+ول، آن آذوق+ه ي+ا ک+اIی جدي+د راخري+ده، در زم+ان مص+رف آذوق+ه ي+ا ک+اIی . ١

 .مخّمس قديم موجود باشد
ذک+ر  ٢٣٥١ست اين حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنايی دارد که در مس+أله شايان ذکر ا. ٢

 .شد



 ٦٧٧/  خمس  

،8Qا�ـ� ه@<ـم  $ین ذ�5 اس
 ای[ ��j در�,رد $Q��[ اس
؛ اّ�ـ 	ـ�د �Qـ� $ـ
ل � � Bه"� 
Mدا�U ّ�?�،T  �ـ,ر (در/�" �,�,دd ه�>@ـ" �ـ��ردا$ـ�G  )ت ط��Fـ

،"$�  ً̂ ��  �U Tل �?ّ�ـ�B از �ـ5ـ� سـ�  ،اGMـ�دده ����,ن ریـل 7ـ�ض Mـ,د را در �ـ
ل ) س� ����,ن ریل(/ن در/�" ،/�" هj ��ایx �,�,د �,ده اس
ریل در  ����,ن� ]�*)�


 �" اّ� ا�� ؛�?KJ� T�ّ,ب $"ه و T�M ("اردMدا�U از TU،Tل �?ّ�ـ هB �ـ �ـ

ل �?KJ� T�ّ,ب (�B ای[ در/�"، ،"� �8d $,ددر/�� ]�*)�  T�ّ?� ل$,د و �
 /ن در/�" ��Fان � B	�g�B�) د,$.   

(�)*� ٢٣٥٩. B� 
�ّ�رت 	ّ�L  �G$�5 در >@" ر BK5  ـ,دM ی�ً̂ �ـ سـ�� 5@"؛ ��
،
رت � >@(�y ه�� /ن ر$�G ��"ار� $�� و��"ار� ��(� �Mی"ه اسL  در ا�,ر (@" ه

ب d@"وق و س,د و زین،K� ج و�M 8 وMد ،"@$� Bی�  �FسJ� �ا�� س,د وزین /(�
،T�M B� ظJ� Bو ی� jه رت  $,د؛ و�B ا�� دو ر$G?� �G�AK5 ' دارد، �L  ً̂ ��

B� 
ب د8M و �Mج /(� از هـj �ـ"ا اسـ
، 5@"، و زرا!K� و 
در  ی یr ر$�G اس
ط وا�A  ای[ دو d,رت،�Gا� ��@�B�)  ـ�انF� �>دی �G$س,د ر  ,ان �eر یr ر$�G را �

   .(�,د

  @�ع*ه >�B - ه� �%*ه��ر 

(�)*� ٢٣٦٠. 
Mدا�U ه"�B، �� ب ��و(� !@,ان,KJ� ـ�B ـی �ـ�دد@�B �را 5ـ�  �Bـ
ن از در K)ل�/�" �ا
 �"ه B"ن سل 8F7�K�M از 	�ا رس ،[ سMدا�U ف در�dB �5ده، 

   ١.$,د Bذ�5 � �5 ��"اً  �M,د /ن �ل T�M ("ارد �<� در �,ارد
Mـ,د را از  �Bـ"ه ،B"ن سـل K�Mـ�رسـ >@(�y 	�د �?,اهـ" UـT از .٢٣٦١ �*(�)


 $"ه �}�دازددر *>�
 ه�  �و ��5 �"ه�ر Bدر d,ر  ،/�" س�رت و در/�" ی�L  �@
(,اد� ��و(� یMB �$" B � �5ه�ن س�B اهـ" �ـ"ه,MB 5@ـ" را 
�UداMـ
  ،�U٢داMـ

                                                           
 یھ+ا ن+دارد ک+ه س+ال  یو فرق+قب+ل  ھ+ای  ا در س+اليجاد شده يدر ھمان سال ا  یکند که بدھ  ینم  یفرق. ١

 . ا نهيرا داشته   یپرداخت بدھ  يیقبل توانا 
آن سال شده   یھا نهيصرف در ھز  یست و آن بدھمربوط به چند سال قبل ا  یکه بدھ  یدر صورت. ٢

را دارد ھم مربوط به ھمان س+ال اس+ت ب+از ھ+م پرداخ+ت   یکه با آن قصد پرداخت بدھ  یو درآمد



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٧٨

  ,T�Me /ن ��JB  �5"�� ���K� ذ�5 � درB زم ( ،$,دm�
[ dـ,رت یـ� ا�ـدر Q؛ Kـ
ل �?T�ّ �"ه" ا�Gی�� � T{ل را ادا �5ده س . "یادا (�M,د را  B"ا T�M در/�" /ن س

(�)*� ٢٣٦٢. BـK�M ل�ـ"هM Bـ,د را �UداMـ
  اش، ا�� 	�د $8Q  ـ ا(�Gـ� سـ
م در/�" (�@"،�  T�M 
� سل را ا!ـjّ از �,�ـ,د� (�ـ"،�,�,د در ا(Zّ,� G' اس� 

،m5 eو /ذو�7 ا B	 ...
Mدا�U B�) ی" و�) Bو�ـ,د �ـ"ه AFا(" �� سـ, ،  
از �UداMـ

 ورزد؛ �)�� �)/ T�M ـ" 5ـ� در$از  ایـ[ dـ,رت،�<� ای@�� $�ای& ذیـJ� 8ّ�ـ2 �

Bه �� ا("ازه �"ه"$ 
*>�
 T�M در/�" سMدا�U، 
ف اس��: 

'�$") ی ��و(� AK5 و 5ر ز("���Bو(� (�"هB ��ا� ��و(� . ا�.  
" (�ـ� /ن در/� ���,ط �� سل �ر� اس
، ،�5 �"هB در /ن �dف $"ه ا� �و(��ا�� .ب

���,ط �ـ�  ،ا� �5 �"هB در /ن �dف $"ه �� ه��[ سل �$" و >@(�y ��و(� ط���, 
،
ن 8F7 اس��  .هj ���,ط �� ه�ن سل �$" /ن در/�" س

ل و ��و(� . جvG$از $�وع در ا "��"$د $"ه �Lر ای  .AK5 و 5
Q�B �5 �"ه�ر اس
 هQ،j	�د $ ��  rرا 5ـ� یـ Bی�,Zّ' اس
 �MـT در/�ـ"ه

$ 8d ��$�G اس
 و  �' ی d"ن /(سل از ز�ن �� �،
ا!ـjّ  ف در ��و(� (*"ه اسـ
	B و  5m، د� (�"،از �,�, eذو�7 ا/... B�) ی" و�) 
Mدا�U و�ـ,د  ,ا(" �ـ�  را 
!ّ�ـ

،Bه"� �)/ T�M 
Mدا�U از 
�)�� 2�ّ �$" 5ـ� در یورزد؛ �<� اJ� 8ای& ذی�$ ��@

 ای[ d,رت،Mدا�U در/�" از T�M 
*>�ف اس
 ،� ا("ازه �"هB$"ه � س��:  

'�  .�"هB ��ا� ��و(� �$". ا
$" ه@<م �dف �"هB در ��و(�، /ن در/�"،. ب� �G$و�,د دا.  
دوازده �ـه و ��*ـ�G  در ��و(ـ�، در/�"   ز�ن �dف �ـ"هB/ن $"ن از ز�ن �8d . ج

>)"$� �G$�.  
،]��Q$ ��Q و ]��Qاز  �"هB ذ�5 $"ه، �@�� ای[ �  2�ّJ س� $�ط ��5,ر در �,رد$

ء �B ،در/�" سل ا	�اد@�Gه،.$,د اس"!م دارد ای[ 7) �K5 ء ی@�Gه اس"!7.   

                                                                                                                                
  . ستيخمس آن واجب ن



 ٦٧٩/  خمس  

(�)*� ٢٣٦٣. ��ّ,  �� "@< �G�) ط درF ار 7!"ه � �K5 زمm 
  : اس
'�
�( B	�7 $,د �B �رد /ن �ر�K در �, 7!"ه 5 �5 یBه [ید  و �B"ه. اK �5 ت"ّ�

$" �ّ"ت �"ون ی دار� @y7 [�ه��	B )�
K �5 رأسـ دار�ّ"تB "ـ$ دار �ـّ"ت یـ �
3K7B .  


�( B	�7 ،در ا��اء 7!"ه �K5. بK �5 ص?$ "g7 
Mدا�U ه"�B د,M را  �F�ـ� �ـ
د �ـل /(�� �ـ"هB را از Mـ,  ی �$" دا$�K5 &، �G از /ن و�,د داردی�5 $�ا �در/�"

 �?,اه"("ه" ���� � v�F�B  ه /ن <�ید"�B را 
Mدا�U ً̂  (?,اهـ" ی "ی(�  �Bـ"ه 	�ـ

 را M,دMدا�U   . "ی(�

7!"ه M �K5,د �� M,د �ر. ج� �B ا ؛��دد ��(�y 	�د  ,�� ("ا$ـ�G و �F�ـ� ی�@@< ]
	 �B"هeا T�Mده و,�@) �K5 "�/را از درB 

 �5ده اسMدا�U،  Tـ�M ـ��F� ن/

یـj5 $�ع �زه �ا�<� /(�� �  ؛$,د KJ��)B,ب �) @ـ"ه او /ن را ��ـ
 �MـT ی
�ب (�ین /�سK� ی@"ه" .  

(�)*� ٢٣٦٤. �2 7!"ه 8B �K5 �"ه�>@(�y 	�د �� دFط ]G$ـ"ار ،دا���از در/�ـ"  
م ی�  ف $"در/�"�� T�M ه ،ش از"� 
Mدا�UB  ل سلیدر س ��" ���x از  �ه
 : [ �7ار اس
یا

'� ه�ن و�� را Bا�� �"ه. ا�B �
 K�Mـx ��ـف  �B"ه 8 و�,د��5 �� دMدا�U از

 T�M /ن ("ارد �DB �� ،$"ه �}�دازد�� .  

8 �  Bا�� �"ه. بQ8 � �" و Qیسل �" در/�"را 	�د $Q5ـ� UـT از  �در/�ـ"� $
 �ـ"ل /ن یـ>@(yـ� �F�ـ� ��ـف $ـ"ه  ،�}�دازد ،در ��و(� �� دس
 /�"ه دی[�dف 

ً̂ �ـ /ن �F�ـ� 5ـm یـ�F�ـ� Mـ,دش �,�ـ,د اسـ
  /ن �B@ـی( �,�,د �$ـ"  �ـ�Bی 
 �Mاری"� "$ �ـ"ل /نیـ[ �F�� ��ـف $ـ"ه یا ،)١و /ن 5m �,�,د اس
 �5ده �، 

7 ٢" اس
 �5 ا��   /�M سلیسل �" در/�"�B  ـ�ف در ��و(ـ�d ه و") ٣(*ـ,د�

                                                           
 . طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثYً کاI باشد نيھم. ١
 . ر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه استيآخر سال در مورد غ، طور که قبYً ذکر شد ھمان. ٢
  . مصرف نشود  یمثYً کاI در زندگ. ٣
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ف $"ه  �' �� ��F� �y)�ـ
 �DB �� ،��دد �dف در ��و(� یT�M دارد و >� 
  . T�M /ن ("ارد

ل �?�B  T�ّ"ها�� . ج� ف $"ه  ، در ��T�ّ?� j �}�دازدیرا ��� ��Fدر ی� x�"� 
 T�ّ?� ل� 8�� "$ل �?T�ّ اس
 �5 ا�� �,�,د �� j�� ـ' �ـ,ده�یـو ا�ـ�   

�5 �ل �?T�ّ  �ـ'  
 dـ�ف در ��و(ـ� $ـ"ه یـ�dف در ��و(� $"ه ��8 /ن اس
ً̂ ذ�5 $" F7 x�  . اس
 �5 ا��

 (�ـ�ده �UداMـ
 را �Bـ"ه ه@ـ,ز 5ـ� ��ـ8 /ن اسـ
 ،�}ـ�دازد "ی�" �7ض � را �B"ه ا��. د

 . اس

(�)*� ٢٣٦٥. �)M د�	8 رو$[ $" �5 ا�� F7 8pK� ـ�,( ازK�B ـ�ن �ـّ"  در 5ـ�$ 
�ل /ن در و "ی(�  �"اریK)��  �M ط,ر �� را ،�$" �B �و@� 8F7 ا از�	ل "ن�رس  س5[ س

 از ،��ددL)/ �5 @<��)M ] ا�ب (���و  ,KJ� �B و $,د T�M ١رد("ا، 
Mدا�U ه"�B 
 [�ه�y@ـ و (ـ"ارد �MـT و �ـ,د M,اهـ" ��و(ـ� از هـj ��" سل ی سل [�� در/�" � /ن

�y)(� �B"ه از G�K7B ،��" سل در >@M را 
Mدا�U 
 [یا ،"ی(�Mدا�U ه"�B و(� از�� 
ی ��(K �5 ��و(� ء�ا$ �یس ��j و ("ارد T�M و $,د KJ� �B,ب � �"اری�M  �7ض 

(� (@"ه� ا("$"هM ),�K�B 
  . اس

�67�=�ت   

 در �5 �	�د .٢٣٦٦ �*(�)�G)ا�ل  ط�ـAیـط�ـK�MB،  A س  5ـ� دارد �ـ�دم از یBهـ
 ط�A و� ا�� ، $,د KJ� �B,ب در/�"� �F� "یـ� ،اسـ
 وdـ,ل 7�ـ8 ،�"ه�ر از (�,دن �3

T�M ق ه�>@" �"ه" را /نی �� سAF ار	 ���F را /ن <�ید  �8د3� )�Fـ� �ـ ا�ـ� ا�؛ "ی@�3� 
jه  ً̂ � ،$,د B(� وd,ل) K�MB سل س�( 	��� A� : $,د Bذj��B � �5 /ن در 7


 اش K�MB سل س� �	�د��ـA در Bط�Fـ ،5ـm 	ـ�وش �7 rـ� �ـ� >ـ�F� یـr 
 UـT �ـه $x ،/ن وd,ل �ی ر  و $,د KJ� �B,ب در/�" ،/ن 85 �5 دارد لیر  ,ن����

 dـ�F .ا�ـ�: اسـ
 �?ّ�ـ� ا�ـ� دو [�� K�MB سل س� وا. �$" �B �و K�MB سل از
                                                           

 . باشد  یاز خمس معاف م) ٢٣٦٢( ط مسألهيگر آن سا ل ھم با شرايد  یو البتّه در آمدھا. ١



 ٦٨١/  خمس  

 �KJـ,ب ��$ـ�G سـل در/�ـ" �ـ�ء را /ن ،(�ـ,د وd,ل �5 را ط�A @"هی/ سل و "ی(�

 ط�Aیه@<م در  و "ی(�	 5ـ�M 8ـT ،"ن س� سل ��ـ" $ـ,د�@�� �@�uG رسی�"ون ا ،

لیر  ه�ار ٢٠٠ �5 را لیر  ,ن���� rی �B "$�، 
Mدا�U  سـل سـ� �/(�ـ یـ .ب. "یـ(�
K�MB ارزش (�" ،اش�ن / A�را دار�ـّ"ت ط �FسـJ� و 5ـ�ده Tـ�M را /ن 
 �UداMـ

�B  را /ن �MـT "ی� �و ،��دد ��/ورد لیر  ٨٥٠،٠٠٠ ط�A �(�" ارزش >@(�y. "ی(�
لیر  ه�ار ١٧٠ �5 �B د,$ 
Mدا�U  �F�� ،(�,د وd,ل را ط�A �و �5 @"هی/ سل و "ی(�

�	eارزش �� ا "�)� A�ار ١٥٠( ط�ً̂  5ـ� اسـ
 "یـ�" سـل در/�ـ" ��ء ،)لیر  ه   	�ـ
T�M ا�� و ("ارد   �G)ا�ل 7 "ی�" س�B ") �MـT "ی� ،(*,د ��و(� در �dف و ��

��( /ن 
Mدا�U دد�� .  
ص »ب« روش اس
 ذ�5 نی$gGMا �� ) و �� �M �"ون را T�M ،	�د �5 دارد Bز�

 »ا�ـ'« روش از "یـ� ،�}ـ�دازد ��ـ"اً  هـ"�?,ا 5ـ� dBـ,ر  در و Uـ�دازد �B �(�" ط,ر ��
دهDGاس   . "ی(�

@yد ،)ب روش( روش [یا در [�ه��	  (ـ� ،�"هـ" را ط�ـB A	��ـ ارزش �MـT "یـ�
T�M مر و��  ��F�ط�ا. را  �� ،�}ـ�دازد را �ط��Fـر و�ـ�  �م T�M 	�د ا�� [ی�@

�y)/ �	eارزش �� ا ��	B A�ان �� ط,@! T�M 
Mدا�U �5ده 
 �KJـ,ب T�M ،اس
�)B ا��  /(�� �<�؛ $,د� Jg �a ن/ �� j5ی $�ع �  را /ن  ـ "یـ(� ��ا��� او @"هی(�

�ء� T�M لب �� اش@"هی/ سK� ورد/ .  

ت ��5�m j��  ّزم �� ذ�5 اسF�3�  jّ!�7ض از أ�@KJ�یـ ��(Kـ ���^ت س,د و ا 

نی ،/ن �(@" و ��,ق و 5ر ا��ت ،س�'K� 
 . اس

ب (در/�" ��  >@(�y ط�A 	�د .٢٣٦٧ �*(�)K����8 /(�� �ـل �?K�ّـx را  ؛"ی
و� از  �ـر�(�� T�M (ـ"ارد و ا�ـ� ط�TU F از وd,ل/ن ط�A  ،�7ض ده" �<�ی�� د 


 دی<��،�� ،T�ّ?� ل   .ه�5"ام ��M j,د را دارد �$"، ه� دو، در/�" و �
(�)*� ٢٣٦٨. �,UB �5 د�	 
�زه ،�@�ل ره[ �v� و "@) ا�KJ@� �7ض !@,ان �� ،/ن �

�� A�d �)Mزهیv�  
Mدا�U �B "@5،   ل �ـ� /ن(�y از در/�" ��[ سل �ـ,ده و سـ@<
(@ـ" و Kـ
�( T�M از ��ف �<�رد،� �Fـت �یسـ3� 
 �Kـ��� در /ن ��ـj 5ـ� اسـ
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ن�� )٢٣٦٦( "$ .  

 ) �Rد �D ;< �7_ از ,ن داده ��7�( ر%o و @�ع*ه د���0دان

(�)*� ٢٣٦٩. h�� درB T�M �FسJ� مr یـ�ـ� ا(ـ"ازه  >@(�y 	�د ،از �,ارد ه@<
jL@U ل را �}�دازدل �� ط,ر 5�T�ّ?� 8 (� /ن ،��B  jِL@U رل �?T�ّ  $,د ���� >��

�B زم �ـ ،&ی[ $�ای$,د و در اm ه�B "ل ��ـ7یـ�MـT  ،$ـ,د سـ� jL@ـU r� ـ"ه را)�
5�e, �8. دازد�}�  a از ا jیـ � ��ـ
�: [ 7ـ�ار اسـرا 5ـ� 	ـ�د �ـ� !@ـ,ان �Mـ�B  Tـ

�B  ر,d "@< دازد�Uت دارد : 

'��. اً̂ ؛ �5 �� /ن ّ�  T�M��� 2	Gـ� �}ـ�دازد B	�د g7" دارد T�M را از ه�ن � �ـ�
�,UB ل � دارد �5 از,U ن /(�ـ� �ـ�(� دارد و �ـیـM,اه" T�M �"ه"  Bه�B  "اهـ,M

�)�� T�M ن ��(� �}�دازد �U rـ@jL �ـ�ایـ[ dـ,رت �UداMـ
 یـدر ا. ه را از ه�
	8 �ل 5�   .اس
 T�ّ?�B $"ن 5

ل را از B Q	�د �. ب� T�M "اه,M���<*ـ
  �B /ن �ل واز در/�" ه�ن سـل 5ـ� س
�) 
Mدا�U ؛ "ی$"ه "g7 ً̂ ب��G5 T�M دارد ه�ـن سـل  در/�ـ"x را � U,ل یه


 $"ه �}�دازد*>��ـ
 �U r 7ـ@jLیـ[ dـ,رت هـ�U jداMـ
 یدر ا؛ �5 /ن هj س
بG5 
*>�8 �ل 5	�?T�ّ  ���ا $"ه  ه و ��L,ع در/�" س�   ١.اس
 B$"ن 5

�x را از �ل د  	�د g7" دارد. ج� T�Mی�>�  T�ّ?� �5ی 
 در ��T�ّ?� j اسـ

 یدر ا. �}�دازدMدا�U jرت ه,d ]یjL@U r، T�ّ?� 8�ل را �� ط,ر 5� B� "@5 .  

� M,اه" B	�د �. د� T�M را از x"�/ء در@Sل ��" �}�دازد ا  . س
 /�M سل �" ی/ن �ل  ا�� [ d,رتیدر ا  x�و در ��و(ـ� هـj  (*ـ,د"  �ـ' یـ�"
ده ی�dف DGاس 5�ـ8 (� ،(<�دد Tرا �?ّ�ـ x�r یـ" یـ� ،"یـ>@(g7 �yـ" دارد �ـ

 در ��و(ـ� dـ�ف ی"  �' $"ه ی[ سل �"ی�5 �ل در ا Bاّ� در d,ر  ٢.>�رم �}�دازد
                                                           

ش+ت صدھزار تومان ھ+م پ+ول سالگ  یھا ده ھزار تومان ارزش داشته و و به طور مثال اگر کتاب. ١
مخّم+س ش+دن   یست ودو ھزار تومان از آن ص+دھزار توم+ان را ب+رايب  یو، شده از آن سال دارد

 . پردازد  ھا می ھا و پول کامل کتاب
 یدر انتھ+ا خم+س آن دي+د اس+ت ک+ه باي+در آم+د س+ال جدپ+س از اداء خم+س، ک پنجم آن مال يرا يز. ٢



 ٦٨٣/  خمس  

B� د,$،  
Mدا�Uی،jL@U r	5B 
  . اس
ً̂ 	�د ��� �G)در ا� K�M لب B٩٤سG5 �� در  �و �د�ـ� �M xBـT  �ّ�ـ2 �ـیه

[ یـا ،�}ـ�دازد ٩٥سـل  در/�ـ"هـ را از  M,اه" �MـG5 Tـب �B ٩٥ Bسل K�M �ا�G"ا
بی$?ص >@(�y �� ا("ازه G5 رم ارزش�< r را �}�دازد ب ،هG5  8ـ�هـ �ـ� طـ,ر 5

هـ در سـل  >@(yـ� G5ـب ،را �}ـ�دازده  jL@U r /نیو ا�� �� ا("ازه ؛ ا(" �?T�ّ $"ه
K�MB ده �7ار �ی[ ��ود �از � ٩٥DGرد اس,� �ـ
 �MـT /ن �<ـ�ی' د �ـ �� ،�د��  هـ
ب ،("اردG5 ا��  /�M سل K�M اّ�  ده در اGM �"ونهj  ٩٥ BهDG�7اسرش �B ")��، 

�G)در ا� K�M لبی" Tِ�M ی� ٩٥ BسG5 jL@U r را �}�دازد   . ه
ن ذ�5 اس
 �?T�ّ (�,دن 5�ی$) Aل وا�� 8�GMوا 
Kر�� �B ا ��@� "$[ ی�
 B	�د ��G),ا(" در ا �ل اّول  یس�G)5@" و در ا 
Mدا�U jL@U r� "� ل(�y" یس@< 

  . jL@U r /ن را �}�دازدیTِ�M  ،(*,د در ��و(� �dف ی�ل  �' 

 یB ,ا( 	�د dB �5,ر  در .٢٣٧٠ �*(�)Mدا�U "�)� ر و,	� T�M  را�G$ا") "$� 

ی 
Mدا�U ن/ A�,� G?سB  دیز� �5 8�7 8�ّJ  )�
K د,$، j5یـ $�ع �  او @ـ"هی(�
زL� 
 ّذ�ـ� در �F�� ه�ن � -  دارد و�,د 	�د ا�,ال در �*ع d,رت �� �5 -  را T�M اس

��J اوg� ی "ی(� دسG<�دان را �F�� /ن /(��   T�M د ا�,ال از�	8 او ذّ�� �� �G@� ـ�دد� 
  ,ّ�ـ� �ـ�  ,ا(ـیM Bـ,د، را xی�B  ,M"ه "ی� 	�د Bو� ؛��دد �ی� ا�,ا�x در  gّ�ف و� 

 را �MـB TاK7ـط �UداMـ
 یB ,ا( $?ص ا�� ��( و �}�دازد �� �M �"ون س�8 ا(<ر� و
��J از TU "ی� ،داردg� یط ،دسG<�دان K7ون را /ن ا"� M� �� 
Mدا�U  . "ی(�

 �ـ� /(�ـ� �ـ"ون و 	,راً  را ا�,ا�T�M x  ,ا(" �B 	�د dB �5,ر  در اس
 ذ�5 نی$

دیز  Bس?G و �*ّ�� ^GF� ـ�دد� 
�ی�ـ �Mـ�U TداMـ
 در �� ـ�M ،"یـ(� �UداMـ 

�)B "$� .  
یـ $�ع �j5 ا�� .٢٣٧١ �*(�)  	ـ�د ذّ�ـ�  در  �F�ـ� ه�ـن �ـ�  را �MـT او @ـ"هی(�

�J�g� ی ��ـ" سـل[ ��ـ در/�" از را T�M /ن ،$?ص >@(�y ،"ی(� دسG<�دان را /ن 

                                                                                                                                
 . د محاسبه گردديجد  یسال خمس 
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Mدا�U "@5، 
�K7 )د (���K� 8 او) ٢٣٦٩( از�$ B� ا �� : [ی��دد �@

 '�ی M,دش ،8F7 سل در/�" r jL@Uی �B@ی �ل /ن dB �5,ر  در. ا x� �,�ـ,د �ـ"
"$ و �ـ�دد �Bـ �KJـ,ب "یـ�" سـل در/�" از ،�$" (*"ه هj ��و(� در �dف و �

�y)ل [یا >@�   �G)ا�ل 7 "ی�" س�B ") �MـT "ی� ،(*,د ��و(� در �dف و ��
  . $,د داده /ن

ی M,دش �ل [یا ا�� اّ�. ب x� 5ـ� /(yـ� ،اس
 $"ه ��و(� در �dف ی $"ه  �' �"
 در/�" از 	�د@Sا�ل �ـ
 "یـ�" س� Tـ�M 
 �KJـ,ب ��و(ـ� از 5@ـ" �Bـ �UداMـ

�B و $,د T�M ارد").  
(yـ� 	ـ�د در سـل ��ـ"،@< 
�,	ـ2 �ـ� �UداMـ
 �ـ"هB ���ـ,ط �ـ�  $ین ذ�5 اسـ

$ـ,د و �MـT  از در/�" سـل �"یـ" �KJـ,ب (�B یjL@U r ��5,ر، *"،دسG<�دان (
�B �5 �"هB ���,ط �� دسG<�دان را  ١("ارد
 از در/�" ��[ ه�ن سل و در ه� سMدا�U
8 �ل  در/�" /ن یjL@U r، (�,د،dا �y)5mی�M �5 BـT (ه�ن سل �,ده و >@ ً̂ ��

� /ن س) ���,ط �� /ن دسG<�دان $"ه �,د�G)ف (*,د، ل،در ا�d �)در ��و mزم   �' ی
   ٢.اس
 T�M یjL@U r را �}�دازد

  '�Gف در �7ل �D_ �*اده

 	�و$ـ@"ه �ـ� �B@ـی ،�?�د را K@�B ٣("اده U T�M,ِل  ِ[ �! � 	�د ا�� .٢٣٧٢ �*(�)
$ـ" Bدوازده ا�ـ� ���$ـ 	�و$ـ@"ه >@(yـ� ،�Mم U �B,ل [�ه� � را �@T [یا "ی�<, �، 

����� Jd�a � و$@"ه�	و  
 5ـ� B �� K@�B" و�ی(" در  �م /ن U,ل  gّ�ف (� ,ا Bاس
 �Mاری"  را 5T�M m اس
 �,Zّ' �و و �د�� ّ�  �B�T�M 2 اس
 "هیU  �M,ل [یا �

                                                           
ذک+ر  ٢٣٤٠ت+ا  ٢٣٣٦التجاره است، حکم ترقّی قيمت آن در مس+ائل  کور مالالبته چنانچه مال مذ. ١

 .شد
اگ++ر قس++متی از ب++دھی مرب++وط ب++ه دس++تگردان را امس++ال و قس++متی را س++ال بع++د بپ++ردازد، بالنس++به . ٢

 .شود محاسبه می
 نشده پرداخت آن خمس و گذشته آن بر  یخمس سال که است  یدرآمد، نداده خمس مال از منظور. ٣

 . است
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�� 7�
� ��	B ١.�}�دازد /ن   
7 ����ـ� از ��ـ" �?ـ�د و ذّ�� �� را K@�B 	�د ا�� .٢٣٧٣ �*(�)�
 Uـ,ل از را /ن �ـ

T�M دازد ("اده�{�، ��� 5ـ� dBـ,ر  اسـ
 ودر d�aـJ ،ل�ـ هـ� در $ـ"ه ا(Lـم  ��
$" ��B دوازده ا���$ ،	�و$@"ه�، T�M ل از,U ذّ�� �� /ن  �M8 "اری�G@� �B ذّ�� و $,د 

 �Mن �� "اریF�d T�M "نی�, �B �5 $,د Uـ,ل   �م در 	�و$@"ه و �}�دازد را /ن "ی�
 �M یو� T@� م   ٢."ی(�  gّ�ف  ,ا(@"  B"ار در  �

ــ�د .٢٣٧٤ �*(�) ــ �	 �) Tــ �M ــ� 5B  "ــ ــده ــT ی �M ــ h��B  را x�ــ,ا از ا�

�GMدا�{) 
�x را �ـ� ��ـr $ـ ،اس(�y �ـ@<����ـ8 /(�ـ�  ،در /ورد ��B دوازده ا�ـ

�x را از ط�  یـ� دادن یـ ه"یـ�(@ـ" 	ـ�وJd�!�$ aB  -  ]GM �ه از راه �Bی2 ی�

8 (� ��� و -  ...ی[ یاداء د �G@ل ��  ،"ی�او  �" و ��ای/ ��B در ��/ن $ ���ّ�
/ن �


 T�M  ,ّس& او ( �ز��^ل اس
 و (Mدا�U �� jه�>@" �ه 
Kی��] �G$دا "$� 

�5 T�M �� 2 ا�,ال [یا�ّ�  �G	�� 
�r و اس (}�داGMـ� را ا�ـ,ال[ یـا T�M ،/ن �


 . اس

!*ـ� ���$ـ [ ا��ی�@��ا@Sا�ـ ،$��B 5ـ�  را Tـ�M ـ( (*ـ"ه داده /ن$Bء ")��) سـ

 �Mاری"� ��� ،"ی(��� Jd�a �B "$ �,Zّـ' �و و اس
 	�و$@"ه !�"ه �� T�M و �

�� 
Mدا�U ن/ �B "$�r "اری�M  و � DBـ� �� ��ـ
 [یـا از و $ـ,د �B ءB$ /ن  �م �

   ٣.("ارد

@yه��] ]G	ل �� ر�@� )K5B �5 T�M ن*�ده و ده@" B(� را �DGن ا�,ال از اس)/ 
                                                           

امک+ان ، ک پ+نجم معامل+ه ب+ا اج+ازه ح+اکم ش+رعي+ح ينباش+د تص+ح  یعه دوازده اماميش هاگر فروشند. ١
 . ر استيپذ

ون اس+ت يک پنجم پول به فروش+نده م+ديدار به اندازه ينباشد خر  یعه دوازده امامياگر فروشنده ش. ٢
ن را از م++ال توان++د خم++س آ یاس++ت ک++ه ب++ه فروش++نده داده اس++ت و م++  یو ش++رعاً ض++امن خم++س م++ال

 . بپردازد  یگريد
ء جزء درآمد ھمان س+ال یآن ش، دينما یدارين سال خريء را با درآمد بیآن ش، داريالبته اگر خر. ٣

، بمان++د وص++رف در مؤون++ه نش++ود یب++اق یس++ال خمس++ یش++ود و چنانچ++ه ت++ا انتھ++ا یمحس++وب م++ یو
ن يرا که انس+ان از چن+ یا هيھدطور  ھمين.خمس آن را بپردازد ديبا یگردد و و یمشمول خمس م

  . ن حکم را دارديھم، ک شدهيبه انسان تمل یکه از و یگريز اموال ديافت نموده و نيدر یفرد
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) و ا�زه �eیر
� در) /(ن �B �5 نK)ا �B ")دا � � ا(ـ""اده( را /ن B �5 T�Mا�,ا

ن از��� �Uای�Bی �B "@@5، ا���دوازده ���$  ��ی� Bا� 
 ،�ـ�5,ر �,ارد ��5�ّ  در و اس

�T�M x �5 اس
 K5B !�"ه �� /ن �@ه . اس
 ("اده را �

� ��j �5 اس
 ذ�5 نی$�B �5 T�M ارث �� و (*"ه داده /ن �B "رس، gD ��B 

�� در �5 دارد�K� )٢٣١١و  ٢٣١٠ (
$�� .  

 در/�ـ" ا�ـ�T�M ،$ـ�ا5
 دارد �<�ی�5 � د  ��B دوازده ا���	�د $.٢٣٧٥ �*(�)

 ,Mیx ی$�  و �"ه" راr او، T�M ی/ن $ـ�  و (}ـ�دازد را در/�"شr ل در از ��ـ" سـ

��B  �5 T�M ا ("اده را /ن���  �MـT 5ـ� g?$Bـ  gـّ�ف ،�<ـ�ارد 5�$
 �یس��


 را در/�"شMدا�U ل در ،(�,ده�  �G*�O )ع*� (�  . ("ارد Bا$�

  ا�* �D_ �*اده �'>; 7ّ*  �ا�Kاد �ال /7��g و�D_ ا7

و  ١}ـ�دازد�MـT /ن را ( �و و�د �ـ	�د T�M  �ّ�ـ2 �< 5m���  ا�� .٢٣٧٦ �*(�)
ی" و 5m در سل �"ی"،�) 
��7 B7�   و$" و سـ,د�D� ل /ن را$?ص در ��[ ه�ن س

(yـ� �?,اهـ" �MـT �"هـ"، ،/ن@<،")�� B7ین سل BK�M �"ی" �U    Tـ�M "یـ�
8 �ل وdسـ,ِد  ا T�M 
م س,د �8d از س�T�M jِ را �"ه" و ه�m ]�@yزم اس� 

،Aط وا��Gا� �� �UداMـ
 �MـT �ـل �,�ـ,د در  س�M j,یx را (�� �}�دازد و �@�@ 
� سل BK�M �"ی"،�G)ا 
K�) B	5. 

 ؛ 5@ـ" ��[ سل 5mیB را �� L  "g7ـرت �Mیـ"ار� �B در/�"�� ط,ر ��ل 	�د� �
5m س� س 
دهـ" و در سـل  (�B ال d BK�M" ه�ار ریل اس
 5ـ� �MـT /ن ر ��7

B� له ه�ار ریL@U و "d m5 
��7 �5 "�� B� ه  $,د /ن را	�و$" و ایـ[ dـ" و L@Uـ
B� B7ی". �(" ه�ار ریل   /�M سل �� T�M 
Mدا�U �د ��ا�	ا5@,ن :  

'�8 �ل �}�دازد. اdا T�M ل �� !@,ان
 ه�ار ریK��.  
  .را (�� �}�دازد) ده ه�ار ریل(س,د� �5 از س�T�M j �� دس
 /�"ه   �م. ب

                                                           
 .که در اين صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است. ١



 ٦٨٧/  خمس  

$ـ" را (�ـ�  5ـ� ه*ـ
 هـ�ار ریـل �B) >�8 ه�ار ریل(T�M س,د س�M j,یx . ج�
G) دازد �5 در�{�L�،� B� د�	�5  B���دد  سB و ه*
 ه�ار ریل ��U Bدازد، ��L,ع �

،Aط وا��Gا� ��
 سB ه�ار ریل �� !@,ا و �@Mدا�U �ل �,�,د در ا(�Gـ� T�M ن

 سل BK�M �"ی"،K�) B	5.  

ر و �(@" ای@� را ط,ر ا�� 	�د� (�ل ��"، ه��[@<   �ّ�� و �� g7ـ"  ،��[ سل در/�"�
ر� از L  دهDGرد،اسدرMـ
 را در سـل اول  در dـ,ر B 5ـ� �MـT /ن >,�*ـن ��ـ
� �5ده �$"،) ر$"((�,  �"،�(}�دازد و در سل �G)ل �"ی" در ای" T�M درMـ
  ،س�

 ��در سل اول و (�, /ن T�M و T�M (�, س�M j,د در سـل �"یـ" را �}ـ�دازد و �@ـ
،Aط وا��Gی"، ا�"� BK�M ل� س�G)در ا 
Mدر T�M 
Mدا�U �@  
K�) B	5 .


 را T�M �5 /ن را ("اده، ه�y@�[ ا�� زارع،*>�رد و  Fـ"ی8 �ـ� �gJـ,ل  ��ر س��
ر� اس
ه��[ ��j  $,د،�.   

�$ا از ��	�G  �ّ�2 /ن �� ��B �5 T�M$ ا�� .٢٣٧٧ �*(�)Bی "$� �5 i	 در /ن �@
(� ��8 $,د �B داده ا�ره !�فM، زهv�، K5 B و "@)(yـ� ،/ن �@< 
 �Mـ�U TداMـ

("ازد�� �� �M �� را ءB$ /ن،  5ـ� �Bـ"  ��ـ
 هـj را /ن �ل r jL@Uی �ا�ره �� "ی�

Mدا�U T�M را �� M� �� ")ا�GM<�ید  �� را /ن ه�>@" �}�دازد ،ا�ره $" ("اده ا�� .  
(�)*� ٢٣٧٨. �G)ا و ا"Gا�� K�M ل؛ ١$ـ,د B[ (���از ط�ف $?ص ��ّ�'  � Bس

8p ���� ه�نK� ـ�ا ،ذ5ـ� $ـ") ٢٣٠٢و  ٢٢٩٨( ط,ر �5 در��ـ �[ روز �ا	ـ�اد $ـ8Q اّو
ن �اس
 و TU از ��$
 دوازده �ه سل اّول B K�Mسل K�M �ا�G"ا ،$�وع �� 5ر*

م $"ه و وارد سل دّوم �� B Q اد�	8 �5 ��$,(" و اQ$ �B ,ا(@" ��ا �ه� در/�" �ل  س
�r $"نTU از ��$
 دوازده �ه از  ،�"ا�(� �7ار ده@"/ن  Bسل K�M ،ه� در/�" �

 در/�"U ن �ی��B "رس . 

ب سل ("ا$�G و K5 ]B �) T�Mی�@�� اK� �5B د را  ،داده,M BK�M ل ا�G"ا س�
ت ذ�5 $"ه،J�e,  �� ��ّ,  B� ا"�U ،"@5 T�M T{در/�" س یBه�G)�5 ا�ل  هـ� سـ

                                                           
 . فرد ممکن است  یبرا، ذکر شد ٢٣٠٣طور که در مسأله  ھمان،  یر سال خمسييالبتّه تغ. ١
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7�B ل (*"ه را �}�دازد("ه و �dف در ��و(� /ن س� .  
 �ـّ"ت [یـا در و اسـ
 ("ا$ـ�G سـل �Kـب �Bـّ"  ��ـ�ا �	�د ا�� .٢٣٧٩ �*(�)

 و دا$�G یBدر/�"ه� G�K7B در/�" [یا از، � را K7GBـ� و �$ـ" �5ده �"اری�M  را Bا�,ا
ی Bز("� ��ر �ه@�یه�  �dف xFK5 ده,�) 
 �Mـ�U TداMـ
 g7ـ" ،�ـل و اسـ

x� : [ �7ار اس
یاز ا ���T�M j ا�,ال و ،�$" دا$�G را ا�,ا

'�(ـ�  ،� 5ـ�ده�ـ[ سـل  ���ـ در/�ـ"ا�� /ن ا�,ال را � . اM 8ـ� ��و(ـ� �ـ,ده ��ـy)@<
),�K�B، سF�، $��g?$ ]B، ل و�ث �@Sن س ...اده �5دهو در ه�DGل از /ن اس، 

�) 2�ّ�  T�M �)/ ��B د��,F) �)ر ،ه�د و ا�� ��و B�یوسـ ،�ـل ا�LGـره ،��8 ا��ار 5
�5 ��ء �,ازم 	��B �")زB )�
K، 
 	���" xK�M را �� 7ی��B �) 
Mدا�Uی" .  

ل �?T�ّ . ب� �MـT  ،� 5ـ�ده�ـ در ��ـj �?ّ�ـT ��ـ8 ارث  �یا�� /ن ا�,ال را �
�5  �7ّ  /(�� �ل �<�؛ ("ارد "$ره �LG�  . �T�M xG دارد�B 7ا


 $"ه در/�"� ا�� /ن ا�,ال را . ج*>� ٢)�ـ
��S )7ـ[>@(yـ�  ،5ـ�ده �"اریـ�M  ١س
 ���7 ،�$" ٣در ذّ�� 5B�d  ّ,رت�� �� �� T�M 
Mدا�U� �M 
؛ ٤اسـ
 B" 5ـ	ی�

                                                           
 خم+س و ش+ده  یس+پر آن ب+ر  یخمس+ سال که است  یپول، مسأله نيا در سالگشت درآمد از منظور. ١

  . است نپرداخته را آن خمس و فرد است گرفته تعلق آن به
  . باشد یپول م، از موارد یاريارزش و بھا در معامله است که در بس، متيق، منظور از ثمن. ٢
واق++ع  و خاص++ی مش++خص ، معامل++ه ب++ر ثم++ن نانج++ام آ از مع++امYت ممک++ن اس++ت ھنگ++ام یدر برخ++. ٣

ح يا آن را با توض+يرا به فروشنده نشان داده  یخاص، پول دار ھنگام انجام معاملهيمثYً خر، شود
ک++ه -ن م++وارد ي++در ا. خ++رم ک++اIی ت++و را ب++ا اي++ن پ++ول م++ی دي++ش ش++رح داده و ب++ه فروش++نده بگويب++را

  . است »یشخص« لهشود ثمن معام یگفته م -افتد یفاق ممعموIً ھم کم اتّ 
شود؛ بلکه  طور نيست و معامله بين طرفين بر ثمن و پول مشخص واقع نمی اّما غالب معامYت اين

پ+ردازد؛ م+ثYً ک+اI را ب+ه  اش آمده را می خريدار، پس از خريد کاI، قيمت معامله که به عھده و ذّمه
 به خصوصی را ب+رای فروش+نده ھزار لایر بدون اينکه ھنگام معامله ده(خرد  ھزار لایر می قيمت ده

ھزار لایر پول از جي+بش خ+ارج ک+رده  سپس ده) ھزار لایر واقع کند تعيين کرده و معامله را برآن ده
پ+ردازد؛ در  ھزار ريالی را که در نزد خود در نظر گرفته به او م+ی دھد يا آنکه ده و به فروشنده می

  . است »کلی در ذمه«شود ثمن معامله،  اين موارد گفته می
در ، م+تيپرداخ+ت قک+ه ف+رق ن+دارد ، در ذمه اس+ت یکه ثمن آن کل یان ذکر است در معامYتيشا

ز ف++رق ن++دارد ي++گ++ر و نيا وق++ت دي++د ک++اI باش++د ي++پ++س از خر یھم++ان مجل++س معامل++ه و م++ثYً لحظ++ات
  . ا نهيدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد يخر

مالی که خريده منتق+ل نش+ده ؛ بلک+ه باي+د خم+س در آم+د سالگش+ت  خمسی که بر او واجب بوده، به. ٤
ای که باب+ت بھ+ای م+ال ب+ه فروش+ند داده را بپ+ردازد و اگ+ر آن درآم+د، پ+ول ب+وده و ارزش آن  شده

پي+دا ک+رده، بن+ابر احتي+اط واج+ب  -براب+ر ٢٠مثل  –پول، ھنگام پرداخت خمس، کاھش فوق العاده 



 ٦٨٩/  خمس  

ره �5 �� 7LG�ل ا� �>����	 
�B  ن را/ �y) xK�M وا�A اس
 و >@� ]�S ّ�5B 
اسـ
  Bا�ـ� �� دوازده�5ـ� $ـ �ا از 	�و$ـ@"ه g?$Bـ �S["ه ���� �� ی(?� در ذ�� 

 �M7 ،"هی �� T�M 
Mا�U���	 
�B � Aوا�B "$� .  
 �ـ,رد ه� س�j ،ا(" $"ه �� �) ج ،ب ،ا�' �,ارد( 	,ق از �,ارد �FB[ ا�,ال �  �5یا�� ا. د


 و (�,ده �*?ص راFK) �� رد ه�,�،   . (�,د !�8 �,رد نه� ��j �� "ی�

 ا����,م ( ا��.   هKی�� �< �Kـ8p ��ـ" ذ5ـ� /ن در ه ��ـj � 5ـ�د� � B[ ا�,ال را �

�B د,$ .  
 	 (�" U,ل ،��5,ر ا�,ال ا�� اس
 ذ�5 نی$eاB، ل,U TUا $"ه ا("از���رج ?� 

 �سـ}� /ن �ـ� K�MBـ سـل و $"ه �ه�ذM سل [�� در/�" از �5 �$" /ن �(@" و ازدواج
 T�M "ی� ،اس
 "ه$�)/ 
Mدا�U د,$ . 

(�)*� ٢٣٨٠.   �ی Bز("� ��ر �ه@�یه AK5 ر وسـ�F ه@<ـم( ا5@ـ,ن 5ـ� 5J� 
T�M (د,�,� )�"@GK ف و�g� ی یـ یهـ"ا ،$ـ"ه �gـ�ف /ذو7ـ� �(@ـ" ا(ـ"$"ه  �' 

7ت"d قیD)ا  
 �� د  یBهFK) �5م $"ه یL)ـ�ی<�ان اU ف $"ه در�d رج?�  ی�Bای
ن��� ر یز  �س�Dه ،هB ی �D  �vی JBیF� B  ه"$ �GMدا�U راتD5 اداء (�ر و 
�� �5

یF� v�B  اداء د 
�(,اده داده $"ه ی�5 �M د و,M ت�D) �� ی[ ���,ط�� B  ف�d �5
 ���L �ی8 /(ن �  gJی@� ازدواج 	�ز("ان یه�� �ی$"ه  ��ر�� B  
�5 �� !@,ان �Qا�ـ

رت وارده �� ا�,ال د KMه <�ان ی"$ 
Mدا�Uلی� ره LG�ی ر	�G س�7
 �� �5 �اا �,UB 
�5 
�
  �D[ و �ز و ��ق و /ب �Mدا�U و $"ه "@)(�y ،/ن �@<  � در/�" از ه @�ی/ن ه


*>�م سL)ه ا"$ "$�[ 	�د ،�e T�M ن/ 
 ،/ن ��"ار در d $r,رت در و اس
	5B 
 �}ـ�دازد T�M، T�M $"ه دارد �*�,ل @ن�اط� ی [��ی �5 ���"ار ��  @� اس

ط�ـا�G �@ـ�� dـ,رت [یـا در 5ـ� �$ـ" �,ده e,� ] �gّ��١,عیا در ��ّ�' /(�� �<� 
Aوا�، � j5
 �� $�ع �FK) ل�Gا� �J�g�   . "ی(�

                                                                                                                                
  .بايد به مبالغی بيشتر مصالحه شود

 مق+دار ثب+ت و محاس+به در  یول+ ردي+گيم تعلّ+ق خم+س ام+والش ب+ه دانس+ته   یم+ اجم+اIً  که  یفرد مثل. ١
 جھ+ت به  یول دانسته  یم قاً يدق را اموالش به متعلّق خمس مقدار آنکه اي است نموده  یکوتاھ خمس
 . است نموده فراموش را خمس مقدار اکنون ھم، آن ادداشتي و ثبت در  یانگار سھل
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(�)*� ٢٣٨١. �(�y 	�د �@<B - Qره�LG�ل ا� � -  �M ً̂ F7 "اریرا�5ـ�ده و ا5@ـ,ن  
T�M �FسJ� م�<* در/�"دا(" /ن را �  B(� ،ه@< ی� �5ده �
 $"ه  �س� [ ��ـ در/�"

 /(�� (�ی ،سلB  دا(" /ن را ]�S � ّ�5B  �M ی"ه یدر ذ��g?$ ,J) �� B )!  ،)[ Uـ,ل��
��ی[  �د ی�5 ا �ط,ر�K� �� ��ّ,   وا�ـA یـ�!� $,د ��j وا�A �ـ,دن ) ٢٣٧٩( " �


 T�M �� 7ی �(F,دن T�M /ن �� وMدا�U وم�� � �M 

 	��ـ� �� 7ی" ی��B ی�ا�ـ x
) "$�� ا�G ،�*ّ?ص �@��� Aط وا�ی�) �J�g� ع�$ j5� ل ��Gا� 
FK) �� "ی" . 

�: ١):�ل �B را ��ا�ده در ��و(� ه� DGاس ]�S  ٦٠"ه 5ـ� یـدر ذّ�ـ� 5B  �Mّ�ـن سل �
ل ��Gا� "dدرB  �M ـ"ه$ 
*>�درdـ" ا��Gـل  ٤٠"ه �$ـ" و یـده" � در/�" س

�B � "�/در درd" از �ل  ٦٠ d ] T�M,رتیدر ا ،"ه �$"یسل �M [ ه�ن �ده" �
�d ] � �J,رت �یده" و �� ا Bرا �g� ع�$ j5�B   . "ی(�

�: ٢):�لره �5 در سل B Q� �Mا�� �LG�5ـ�  �ا �����8 وس - (*"ه��و(� هj  ،"ی� �ل ا
�B "@5 دهDGل ��" از /ن اسّ  � �S[را  - M,اه" س�5B  �M ��ّـ ٦٠"ه �5 یدر ذdدر "

ل ��Gا�B � "�/در  دهـ" /ن را از Uـ,ل Bدرdـ" ا��Gـل �ـ ٤٠[ سل و �ده" /ن را �
 �M ه"$ 
*>�ل را�� 7 ٤٠ d ]، T�M,رتیدر ا ،"ه �$"یس� "dدر� �M 
" یـ�


 	���درd" را �� 7 ٦٠ T�M و�B �B دازد�U ی[ ط� یو �� ا �J�g� ع�$ j5� � 2
�B   . "ی(�

ل��  ـ�  �gDـ8 �هـ در G5ـب ،[ �Kـ���ی���,ط �� ا �?G�' �ه *d �G,رت�� �ه

  . /�"ه اس

ل ،ن ذ�5 اس
 ا�� /ن �لی$� "$ره �LG�ً̂ ذ5ـ� $ـ" ،ا Fن ط,ر �5 7ـدر هـ�  ،ه�

 	���" T�M /ن را �� 7یd,رت ��B "@5 بK� .  
ده ��ــ
 را ی5Bــm  �	ــ�د .٢٣٨٢ �*(�)DGاش��و(ــ� در اســ  ســل [��ــ در/�ــ" �ــ

 �M"اری�ده ,�) 
ً̂ ��ا؛ اس ���  x��@�$�	B  �Mهی"، � سـل ه�ن در �5 دا(" B �)Bو
 �Mن ،"ی/ mده �,رد 5DG�7ار اس �G	�� 
  �ّ�ـ�M 2ـT /ن �ـ� dـ,رت [یـا در 5ـ� اسـ
�)B ی �د��ده �,رد ��" K�MB سل در 5m @��یا DGـ� 7ـ�ار اسG	�� 
 [یـا در 5ـ� اسـ

5m /ن d، T�M,رت 
 "ی�Mدا�U ل [یا در. $,دیـ دشMـ,  5ـm ا�ـ� ،�ـ x� �ـ"



 ٦٩١/  خمس  

$" �B �,�,د�، ��@� Gط�ا� Aوا�،  "ی�� j5
 �� $�ع �FK) ل�Gا� �J�g� ؛ "ی(�
ً̂ ا��  ل � ��٣٠�Gا� "dدرB 
ده (*"ه اسـDGل اسدرdـ"  ٣٠ �MـT ،ده" در /ن س

7���	 
�B � ن را/B "ده B� �J�j5 $ـ�ع �gـ�  5ـm ا�ـ� و (�یـ" و �� ای[ ط�ی2 �
ی M,دش x�
�( د�,�,  �"K، )ز��  Tـ�M 
��J �ـ �ـj5 $ـ�ع یـ�� �UداMـ �gـ

)�
K' /(�� �<� ؛�ـ,عیا در ��ّe,� ] ـ�gّ�� ـ" �ـ,ده$ �@ـ�� dـ,رت [یـا در 5ـ� �
Gط�ا� Aوا�، � j5
 �� $�ع �FK) ل�Gا� �J�g�   . "ی(�

5m  �	�د .٢٣٨٣ �*(�)� Q��)ا���و�یـ [�ز�ـ ��8  (�ـ,ده �"اریـ�M  را �vـزه 

5mیا. اس ]   �G)ا�ل ره �ل و (*"ه ��و(� K�MB سLG� �و. اسـ
 (F,ده هj ا

�)B ")را /ن �5 دا � ��B �5 �� ن/ T�M 2�ّ�  �)B ده �� � ،ارث ��8 �د��,�) 
 اسـ
ی �د�� ّ�  �)B�T�M 2 /ن �� d,رت [یا در �5  (�ـ,ده ��ـ � سـل /ن [��ـ در/�ـ" �ـ


5m /ن d، T�M,رت [یا در �5 اس 
 "ی�Mدا�U د,$ .@��� ا�� ،�ل [یا در [یا 
mی M,دش 5 x��� ،اس
 �,�,د �"@� Gط�ا� Aوا�،  "ی�� j5
 �ـ� $ـ�ع �FـK) 

ل�Gا� �J�g� ً̂ ا�ـ� 7 "ی(� �ـ
 5ـd mـ"ه�ار  ,�ـن اسـ
 و هGDـد درdـ" ���
ل ��Gا�B �� درdـ"  Bسـ و "هیـ�M  ،�د�ـ� T�M �5B �� /ن  �ّ�B �) 2ده" /ن را �
ل ��Gا�B ده" /ن  mزم  ،ط وا�ـ�Aـ�@�� ا�G ،"ه �$"ی[ ه�ن سل �M �� در/�"را �

و �� ای[ ط�یـ2  �}�دازد – $,د x$ �5B ه�ار  ,�ن � -  ه�ار  ,�ن را Bاس
 Tِ�M س
B� �J�g� ع�$ j5� ی M,دش 5m ا�� و (�ی" � x��ـ�  �ز�ـ( Kـ
�( �,�,د �"

Mدا�U T�M 
j5 $�ع ی� � �J�g� �)B "$[ �,eـ,ع یـدرا ��ّ�' /(�� �<�؛ �
�gّ�� ده,� "$��( d,رت [یا در �5 � ��@� Gط�ا� Aوا�، � j5
 �ـ� $ـ�ع �ـFـK) 

ل�Gا� �J�g�  . "ی(�

  �D_ در,7*�� یاح��م د

5m /ن �("ه��7 ،�}�دازد ءB$ /ن M,د از را T�M $��B ��ّ�' ا�� .٢٣٨٤ �*(�) 
T�ّ?� ب,KJ� �B و $,د @yا�� [�ه� T�M $Bل از را ء�  ّ�?�T  ـ�دازد <ـ�ید{�، 

5m /ن  �م T�ّ?� ب,KJ� �B و $,د �y)5m/ن  >@ TU ادا از� T�M 7ّـ ،/ن� B 
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7�
) ٢٣٣٦( �Kــ��� در K�MBـ سـل ســ� در /ن �ـ
�B 7 �7ّـ �MــT ��ـj ،"یـ(� �ـ

$�� .  

(�)*� ٢٣٨٥.5mه T�M� 	�g�B �G)�5 در ا�ل ز  طـ,ر  [�د /�ـ"ه و ه�ـیـسـ
ء و �,از��ا$B �G)ا ده 7ـ�ار (<�	Gسـل �ـ,رد  ��5  DGل ��ـ در/�ـ"و از ا(ـ"  �اسـ[ سـ

 �M"اری�ا(" $"ه ، �" �� 7ی��G)ا 
ط �Kـ�ـه�>@ـ" ا�G؛ سل �UداMـ
 $ـ,د ��G AJ
7 ،�
 /ن �G�5 $"ه�اس
 ا�� 7 T�M� �M 
  . " را �}�دازدی�
 Uـ,ل از و "یـ(� �"اریـ�M  در ذّ�ـ� 5Bّ�ـ �ـ �Sـ[ را K5B $��B  ا��  .٢٣٨٦ �*(�)

T�M ل �5 ("اده /ن >@(yـ� ،�ـ�ود �m /ن �
�7 و �}�دازد را ���G، 7�G�x$  /ن �� س
$Bل ،ءره �LG�$" اF) ) ً̂ ورز ���ا را B@�ز� ��*5�  �Mاری"�  اسـ
 5Bـ	 ،)"یـ(�

T�M 7 �� را�
�  �Mی" �FسJ�  5ـ� �ا	�و$@"ه �� را ("اده U T�M,ل ا�� اّ� و "ی(�
 "یـ� ،Mـ�م �Bـ Uـ,ل [یـا [�!ـ � ار  �r� [یا ��GD او �� و داده اس
 Bا�� دوازده ���$

T�M "ار���ن �5 / ��r  ً̂ �� ای[ �ـ و�ـ,د $ـ�ای& ذیـ8، .�"ه" را دارد ارزش 	�@� 


��7
 �Mی" 5	B اس �� T�M 
Mدا�U: 


 $"ه �$" �Mی"، .ا��*>�$ـ") ��7
(�S[  .ب. � U,ل س� �  .ّ5�B در ذّ�ـ
$" و در d,ر  �ل 5m� �Mی"ار� $"ه، .جF) رهLG�$"، B �5 ی�B از ای[ $�طاF)  ه

س�F $,دJ� B��	 
ی" �� ��7� T�M.   
�� ��yّ ���ا ا�� .٢٣٨٧ �*(�)�	� و در/�" ،),ا(�ید ( �L@,ن ی (@�B 
 "ی/ �"س

یه"ا از ه�>@" - "$ ،(*ـ,د ��gف او ��و(� در و �$" (*"ه  �' سل[ �� در ا��  - �
T�M �� 2 /ن�ّ�  �B و �د�� �� ��� �Bّ �y و�از  را  /ن �MـT �5 اس
 وا�L�  A@,ن ی (

(�y و �"ه" �ل ��yّ ی دی,ا(�@< �
 را /ن ،Bّ وMدا�U "@�)، �� �y� ���) TU ,غ از�و � �� 
 ا�ـ� Bو�ـ �"هـ" را /ن M، T�M,د �5 اس
 وا�A ،س^�
 و �ر�ه,$ از ��" �L@,ن

�y� v��)B �5 ���� 
�� �yـ� �ـل اسـ
 ���Gـ" � �" �B "@5 �5� ���GL" از ،اس�ـ) 
T�M ارد") �
 �2ّ  او Bِّ وMدا�U T�M ل  . ("ارد �و �ل از را او �

(�)*� ٢٣٨٨. �y) �	�د �ِل  >@  �G)ا�ل  /ن �ـ� �MـT و ��(ـ" �BـK�MB 7 س
 ،�د��<  �ّ�2  )؛ g  "@5ّ�ف �ل /ن در   ,ا(" B(� ،اس
 ("اده را /ن T�M �و B �5ز�



 ٦٩٣/  خمس  


 g7" ه�>@"Mدا�U T�M را �G$دا "$ �Bـ7 �ـل /ن از ،�MـT ��ـ"ار �ـ� @�ـ�یا ی �
  gـّ�	ت ا�ـ؛ �<ـ�ارد 5@ـر را /ن و (�,ده �"ا /ن �ل از ،T�M ��"ار �� ی و �<�ارد

ر FG!در �یا  jِد س�,M - �)  jِس� T�M - ، "@)� ]GMو�	ی  �J� >�ـر( Mـ,د سـ�g�  jِـ
jL@U ع$ـ" �ط,ر) �ل از �*F) ل ��ـ8 /(�ـ� 	�ـ& /ن را �ـ ،�g  A�,� �5ف در �ـ

d ]GD�� �M �vوشی�	و$" ،" و �D�، �)�B ارد") � از ا�ـ,ر [یـا ��ـ�ا dB �5,ر  در Bو
j5  . "ی(�  gّ�ف �ل /ن در  ,ا(" �B ی T�M را دسG<�دان (�ی"، ،�د��< ا�زه $�ع �

(�)*� ٢٣٨٩. K5B �5 T�M ر ،$�ع �j5 �� ��ا��� �"ون  ,ا(" B(� اس
 �"ه�
 و 5@ـ"  gـّ�ف /ن �ـل در و �"ا(" T�M اه8 �"ه�ر را M,د �B@ی  �د��< ذّ�� �� را /ن

�y) و اسـ
 eـ�[ ،5ـ�ده 
���g @��یا �� !^وه ،$,د  �' �ل /ن و g  "@5ّ�ف >@
  . �"ه" را /ن T�M "ی�

  ح�ام %; 17$�ط حOل �7ل. ٢
ن �5 $,د �?�,ط �ط,ر ��ام �ل � �^ل �ل ا�� .٢٣٩٠ �*(�)K)ا(" ا,G) �)/ 

�A و ده" ص� *? <�ی�"ی از راd ل$" ���,م 5"ام ��ه /ن ��"ار و ام��  �F) و 
ل/ن  r jL@Uی( T�M از �G�5 ��ام ��"ار �5 ("ا("� (
 ��Kـو یـ د �یـز  یـ اس

 ،/ن� 
Mدا�U T�M ل ،/ن^� �B و $,د ��@� Gط�ا� Aوا�،  5ـ� K5B �� را /ن "ی�
2JGK� T�M رّد  و j�u� �B "$ و "هـ"� "�ّ س ��	� �� را /ن (g' ،[یا �@��. �"ه" �

'g)  را /ن <�ید �� �	ا ����� �� �] �pور �,ا�e� س >� ،�}�دازد اش�" "$م >� �! 
�� ،d,رت دو ه� در و@� Gط�ا� Aر [یا ،وا�5 � AK5 زه$" ا!�i��� j از ا�� .  

ن �5 $,د �?�,ط �ط,ر ��ام �ل � �^ل �ل ا�� .٢٣٩١ �*(�)K)ا(" ا,G)  را /(�ـ
  	�د و ده" ص� *? <�ی�"ی از

ً
m r jL@Uی( T�M از �G�5 ��ام ��"ار �5 �"ا(" ا��

$" �B) ��5,ر �ل� ��G) A,ا(" Bوd ل /نس" را ��ام �@*� : 

'�$ـ" 	ـ�د Mـ,د 5B, ـهسAF  �� �^ل � ��ام �ل $"ن �?�,ط >@(�y. اF) 8ـ�� 
هً  @��یاFG$ل ا$" $"ه �?�,ط �و �ل � /ن ��، 	5B 
[ ��ـی 5ـ� را ���ـ"ار اس

� ط�ف از اس
 م��ا دارد�r ����B �7 اش"d "ه"� .  
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ه واس�3 �� �^ل � ��ام �ل $"ن �?�,ط >@(�y. ب ,5B د,M د�	 "$ �ـ� !^وه ،�
�� ،B@��ی ��"ار@� Gط�ا� Aوا�، ل � �*���G ��"ار "ی��G�5 ا� jرا هB  دهـ" �ـ�ام
"$ �5 در ا ،�L)/ از 
 !یd"�7 ده" اّ�Mدا�U 
�١ل ��ام[ �[ d,رت ���[ اس 
$" و از ط�	��� 	�� Aوا� �B !�?*  8�
�ص (�[ ��ام 7K، ا ��م �ل را �� ی�@�  ]

�	�� �B یده" �� ا]  
 [�� هj �� ه��و 	�داده �$" ��ام را �5B  �7"d ��"ار وا�7(ّ�
 

 �یدر (ّ�	B �	 T{5@" س� � ��J�g�، "ار���ـ,د ��ی�5  M ل �^ل �,ده و �ً@

ط وا�ـ�Aـ��دا(ـ" و �@ـ�� ا�B Gرا از /ن �ل �ـ"ا 5ـ�ده و �ـ� �ـ �$" B$?ص �، 

 اMدا�Uم $,دیL)ع ا�$ j5�7 � ا�زه �"d ] .  
ن �5 $,د �?�,ط �ط,ر ��ام �ل � �^ل �ل ا�� .٢٣٩٢ �*(�)K)ا(" ا,G)  را /(�

  	�د و ده" ص� *? <�ی�"ی از
ً
m r jL@Uی( T�M از *���G ��ام ��"ار �5 �"ا(" ا��

$" �B) ��5,ر �ل�، j�� ���K� 8F7 و دارد را 
Mدا�U T�M 	5B )�
K .  
ن و $,د �?�,ط ��ام � �^ل �ل ا�� .٢٣٩٣ �*(�)K)ـ� ،�"ا(" را ��ام ��"ار ا< 

 Bو�ـ �$ـ" /ن از *ـ���G >ـ� و �$ـ") �ـ�5,ر �ل r jL@Uی( T�M از �G�5 ��"ار /ن
A�d س" را /ن@*)، 
�ّ ( �� را ��"ار /ن "ی� xF�d �7"d "و �"هـ Gط�ـا� Aوا�ـ 

  . �د��< ا�زه هj $�ع �j5 از �5 اس
 /ن
ن و $,د �?�,ط ��ام � �^ل �ل ا�� .٢٣٩٤ �*(�)K)ـ ("ا(" را ��ام ��"ار ا� Bو
xF�d س" را اس
 ���[ ا�� ،�*@eیر
 xF�d را  �"سـ
 /ن �(@ـ" و dـ�a �ـ

 �5ـ dBـ,ر  در ،@ـ"ی(� Bراeـ را <�ی�ـ"ی (G,ا(@ـ" >@(�y و ��@" را 5ر [یا "ی� ،/ورد
$" 	�د M,د �� �g �� �^ل � ��ام �ل $"ن �?�,طF)، یـ [��ـی 5ـ� را ���ـ"ار "یـ� 


 ،d,رت [یا در و �"ه" او �� اس
 $?ص /ن �ل دارد @ن�اط�Mدا�U ���G* ـ"ار از�� 

�( mزم @ن�اط�K ,ط در ا�� و�ل دو $"ن �? Mـ,دش ،<�ی�ـ"ی �ـ �ـ�ام و �^ل �

�gّ�� "$
 �� !^وه ،�Mدا�U ی �"ار���@B، ��@� Gط�ا� Aوا�،  را �*ـ���G ��ـ"ار "یـ�
ل �5�Gا� �B "ل ده�8 ط�ف ��� 
 �3�ـA [یـا اسـ
 ذ�5 نی$. �"ه" او �� ��( اس

                                                           
 که حرام بوده   یخود ھمان مال. ١
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 �5 اس
 dB,ر  در� jی ��"ار [�� � در ه
 5"ام از T5 ه� س�j @��یا در �K7 ل� 
��ه و (�اع $,د داده*� �G$ا") "@$�د "ی� ��(� و �) �j5 و(" $�ع��  /ن [��ـ (ـ�اع  

  . "ی(� 	8g و �8ّ  را دو
 و �"ا(ـ" را �ـ�ام ��ـ"ار ا(Kـن و $ـ,د �?�,ط ��ام � �^ل �ل ا�� .٢٣٩٥ �*(�)
xF�d را jس" ه@*�، Aوا� 
�xF �� را /ن اسd "ل [�� � و �"ه� � eیر
 هـ� 

  . �,د M,اه" /(� (�D دو
 5ـ� ���Dـ" �"� و �"ه" را ��ام �� �?�,ط �^ل �ل T�M 	�د ا�� .٢٣٩٦ �*(�)

 از ،�ـ,ده *ـ�M ���GـT از دا(ـ" �Bـ �5 را ���"ار "ی� ،�,ده T�M از *���G ��ام ��"ار
�A ط�فd �7 ،/ن"d "ه"� .  

 5ـ� ���Dـ" ��" و �"ه" را ��ام �� �?�,ط �^ل �ل T�M 	�د ا�� .٢٣٩٧ �*(�)
�� ،�,ده T�M از �G�5 ��ام ��"ار@� Gط�ا� Aوا�، �)B ")"ار  ,ا����5 را  �	 �ـ� اeـ

  . �د��< TU ،اس
 داده ��ام ار��"
ی ،�"ه" را ��ام �� �?�,ط �^ل �ل T�M ا�� .٢٣٩٨ �*(�) ��B 5ـ� xF� dـ

س" B(� را@$ �� ) ّ�
 Bراeـ >@(yـ� ،$ـ" "ا�ـd Uـ�xF /(�ـ� از ��ـ" ،�"ه" d"�7 او 
�� ،(*,د@� Gط�ا��x ��"ار �� "ی� ،mزم   . �"ه" او �� �

ل ا�� .٢٣٩٩ �*(�)� �^�B  و �$ـ" ���,م ��ام ��"ار و $,د �?�,ط ��ام �
نK)�5 �"ا(" ا A�d از /ن "@< �D) �� ّ�] ون��� )�
K �
�G) "��D� 5,ا(" BوK، 

 و اسـ
 �ـ[ �ـل �Dـ
" یـاز /(�ـ �<,  �Bـی >@(TU �y ،ده" اّط^ع /(� �� "ی�
ل �GD@" <�انید � � )�
K، ی دو ا�� و �"ه" $?ص ه�ن �� ،�5د(" 2ی g" را او 

�D) ی ���G* "@GD� ل� 
س�، �y)@< � �J�g� و "@) ،(*ـ,د �ـ8 /(�ـ (ـ�اع /ن �
�اع g���	 ���ا "ی�) �� j5 B^!ـاّط  �Bـ ا�Zـر ه�ـ� ا�ـ� و @ـ"ی(� ��ا��� $�ع �

�e و �5د("� �� �J�g� jه� ،(*"(" هZ ن/ 
 �7!ـ� �ـ� �ـل /ن dـ�A �5 اس
� ��] �B و $,د Gا��Aط وا� �7!ـ� ��gGـّ"  او �8ـو5 یـ $�ع �j5 �5 اس
 /ن 

"$� .  
ل ا�� .٢٤٠٠ �*(�)� �^�B �5 ل  �ّ�ـ2 /ن �ـ� �MـT ،$ـ"ه �?�,ط /ن � ��ام �
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�G	�� "$� Gط�ا� Aن وا�/ 
 �ـ� را /ن �ـ�ام �ـ� �?�ـ,ط �ـ^ل �MـT ،اول 5ـ� اس
5�D�GB �5 8 درpK� �G$�� ن�� ،�ـ^ل �ـل �� T�M  �ّ�2ِ  سAF �� س}T �"ه" ،$" 

T�M  ید�>� jل ���� از ه .�"ه" �

$ـ" �� � �G,ط �� ��ام دا$ـ�ل �^ل �?د و U@� ه�ار  ,�ن �GDد ه�	ل ا�� ط,ر ��
 B �5 در J�e,  ("ه و در ��و(� �dف (*,د و �� B7� سل BK�M و� ��G)�5 در ا

 Tِ�M x?� ،"$ �52 �<��د، در/�" ذ�ّ�  T�M ن/ �� jه 
�ده  از ای[ ��)ی" ا�G"ا Uـ�

 �MـT �ـ^ل  را ه�ار  ,�ن��?�ـ,ط �ـ� �ـ�ام �}ـ�دازد و از $gـ
 هـ�ار  ,�ـن �

��7("ه�، ،�L�G) ی" و در�) 
Mدا�U "�/در T�M ن را �� !@,ان>�8 و  دوازده ه�ار  ,�
B� B7� xن ��ای(" ه*
 ه�ار  ,��.    

$ـ"([ �ـل �ـ�ام �,�ـ,د �اّ� !ـ �$" ��ام �ل K5B ذّ�� در ا�� .٢٤٠١ �*(�)F، 
�� T�M دادن )T�M ,ط �^ل�ام��  �� �? ()�
K و �y) ��ـ"ار و �@T ،	�د >@

�xF و �"ا(" را ��ام �لd سـ" را@*�،  را dـ�xF ا�ـ� و ����دا(ـ" او �ـ� را /ن "یـ�
�)B "س@$ � /ن از �Bـی �و دا(ـ" �Bـ @��یا ��8 اس
 �[  �"اد �gJ,ر�"ش �ی �د  Bو

"@<  ِ�D) ص?*� 
ط�ا�G ،اس Aوا�ـ 
 ا�ـ� و �3�Fـ" 
یرeـ /(ـن ه�ـ� از 5ـ� اسـ
eرن ه�� 
ی)/ ]��� "$F)،  در �ـ�ام �ـل dـ�A ا�� ا� و 5@" !�8 �7!� �� "ی�

$" ��gJ,ر ��Q [  �"اد���، (A از را �ل /ن "ی�� A�d �7واB �7 اش"d "و �"ه 
Gط�ا� Aن وا�/ 
 <ـ�ید  �هـ d,رت و �$" $�ع �j5 ا�زه �� d"�7 دادن �5 اس

���K� 8 درpK� "�� �B /ی" .  
 Bو�ـ �"ا(ـ" را �ـ�ام �ـل �ـ@T و �$ـ" K5Bـ ذّ�� در ��ام �ل ا�� .٢٤٠٢ �*(�)

$" ���gّ ��ام �ل ��"ار ("ا(GK[ در و ("ا(" را /ن ��"ارF)، 87ار �"ا"�� 
Mدا�U  �5
5	 �<�ی[ دارد �ل د ��ی 
 ��gّـ� �ـ�ام �ـل ��ـ"ار ("ا(KـG[ در ا�� و �$" B �Bاس

"$�، Gط�ا� Aوا� 
�ـ >@>ـ� �ل ه� ودر �١"ه" را *���G ��"ار اس�r سـ" را@*� 

                                                           
دان+د چق+در از   یرا ھم قبYً پرداخته اّما از آنج+ا ک+ه نم+  یدانسته و مبلغ  یالبتّه اگر مقدار حرام را م. ١

د مق+دار ي+با  ین ص+ورت بن+ابر فت+ويدر ا، باشد یمشّخص م ش نايبرا  یفعل  یمقدار بدھ، آن را داده
شص+ت  دان+د ق+بYً  یب+دھکار ب+وده اّم+ا نم+  یصدھزار تومان به کس+داند   یشتر را بدھد مثYً اگر ميب
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[  �ـ"اد �"ش �ـیـ �د  Bو�ـ $@سـ" B(�ـ را dـ�xF ا�ـ� و ����دا(" او �� را �ل /ن "ی�
ط�ـا�G ،اسـ
 �*ـ?ص (Dـ�ِ  >@ـ" /ن از �Bـی �و دا(" �B @��یا ��8 اس
 ��gJ,ر 

Aوا� 
 ه�� از �5 اسeیر
 "F�3� ا�� و eیر
 �)/ ]��� "$F)  !�8 �7!� �� "ی�
�A ��ا ا� و 5@"d ل���,م ��gJ,ر ��[  �"اد ��Q در ��ام �) "$�،  �ـل /ن "یـ�

(A از را� xF�d �7"d "و �"ه Gط�ا� Aن وا�/ 
 ا�ـزه �ـ� dـ"�7 دادن 5ـ� اس
j5$" $�ع �� .  

 Bو�ـ ("ا(ـ" را �ـ�ام �ـل �@T �و و �$" 	�د ذّ�� در ��ام �ل ا�� .٢٤٠٣ �*(�)
�B ")ل �5 داء�ا$ از ��ام � 7��B١
 را /ن �ـ@T 5ـ� اسـ
 ی�Bـ ��8 /ن ��j ،اس

�� در �5 �"ا("�K� 8F7 ن�� "$، ء�ا$ـ از اسـ
 ذّ�ـ� در 5ـ� ��Bا� �ل دا(" �B ا�� اّ� 
���B٢ 
ی �,ده ��B� اس
 ذّ�� در /(�y ("ا(" ی اس 7��B ی '�G?� )در ،)(ـ,ع دو ه� از 

 س?Gیو �eر  اس
 ���[ dB �5,ر B Q�[ ��ـی,ر $ـ"ه " ه� طی� 7�8�ّJ  8 ("ارد �
O $"ه اس
 5B@" �5 ذّ�� اش از �"هU، 8�� ـ��)/ �ـ �ـ�r �J� ا�ـ� و "یـ(� �gـ

A�,� ر�e ی 
�*� Q�� 8� ��ـر /ن �ـ,رد در �Bـ�7 ء�ا$ـ ��ـj ،اسـ
  Jّ�ـ7 8
�B د,$ .  

یـ �MـT ،اسـ
 $ـ"ه �?�ـ,ط 	ـ�د �^ل �ل � ��B �5ا� �ل ا�� .٢٤٠٤ �*(�) 
ص ی !م و7' ی ز5تM "$ �MـT دادن �ـ �ـ�ام �ـ� �?�,ط �ل d,رت [یا در ،�

� ��j ���� $,د B(��^ل �B �5 ��r م /ن,��� 
ر ،/ن �� اس�� �B �5 $,د  "ی�
O ���اU ل (�,دن $ـ,د ��ا��� و7' ی ز5ت ی T�M س��Uس
 و Bو� �� ،��ام از �
3�2 و�  از را �ـ�ام �ـل و (�ـ,ده !�ـF7 8ـK� 8ـ8p در $ـ"ه ذ�5 �ه,ه�$ از �Bی �

                                                                                                                                
 . د چھل ھزار تومان بپردازدين صورت بايدر ا، شتريا بيھزار تومان از آن را داده 

م+ت آن يق، اف+رادش اتيھ+ا و خصوص+یژگ+ياخ+تYف در و س+ببب+ه اشياء قيمی اشيائی ھستند ک+ه . ١
م+ت آنھ+ا يگ+ر قيد اتيچ+ون وزن و خصوص+ یع+واملمانند گاو و گوس+فند ك+ه ب+ا  باشد میمتفاوت 

 . كند یر مييتغ
دارن+د  یمت مساويق معموIً ، كسان و ھمانندي یھایژگيبا توّجه به و اشياء مثلی اشيائی ھستند که. ٢

ف+راوان اس+ت ، ر دارديکه در جلب عرضه و تقاضا ت+أث یاتيو مثل و مانند آنھا از جھت خصوص
  .ا حبوباتي ا جويمانند گندم 
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  . "ی(� �"ا ^ل�

  X7*ن. ٣
 ،�وزه�ـ	 ،سـ@P زQـل ،(Dـ
 ،/هـ[ ،�ـT ،س�ب ،(��ه ،ط^ ��8 ��"ن .٢٤٠٥ �*(�)

ل از ،<�ید  �ه��"ن و ,ه�� ،�,��د ،r(� ،زاج ،�2!�D)ب ا,KJ� �B  ـی $,د@�B ل �ـ
نیا ��r و �ا�م* �B "$�، � dB,ر  در ،"ی(� اسG?�اج را /ن از ���> K5B ا�� Bو
�5  ً!�$ �)�B "$F)، �B ")ا را /ن  ,ا���د ,M ـ�ّ� r "ـ� و 5@ـy) (gـب �ـّ"  �ـ� >@

  . �"ه" را /ن T�M "ی� ،��س"
ب .٢٤٠٦ �*(�)g) ل »١٥« ��"ن ا�ـ� �B@ـی ،اسـ
 دار سـّ�� �طـ^ ���Bـ,� ���ـ

7�
� $��B ورده �ون�� ��"ن از �5 را/ TU از j5 5ـ�دن  � �ـ� ،/ن اسـG?�اج �هـ @ـ�یه
ل »١٥«��� �,���B ^ط�س" دار سّ�� ��،  ���ـ" �?ـرج K5ـ� از TU را /ن T�M "ی�

�ص @�یه�  F7�8 از /نM ز .�}�دازد 	,راً  ،�س

(�)*� ٢٤٠٧. $��B د �5 را�	ن از "��  �?Gده اجاس,�) 
(�y ،اس@< 7�
 UـT /ن �

 ،(�س" دار سّ�� �ط^ ���ل »١٥« �� ،اسG?�اج �ه@�یه�  �K5 ازMدا�U Tـ�M ـ� /ن� 


�( وا�A ��"ن T�M !@,انK ن $؛/  و $ـ,د  KJ� �Bـ,ب او سل ر/�"د ��ء ءBاّ�
T�M ر  در /ن,dB زمm 
 �5 اس  �G)ا�ل K�MB 7 س�B ") ��و(ـ� در �dف و ��

  . دد(<� 
�� ،r/ه و ����  .٢٤٠٨ �*(�)@� Gط�ا�ر ��"ن ��m، jزم �� 
 ا�ـ� UـT ،اس

ب �ّ"  ��g) "@س��، ��@� Gط�ا� �MـT ،���,طـ� �هـ@�یه�  �K5 از TU "ی� 	�د ،mزم 
(,اد� و B g?$Bز("� �ه@�یه� ( سل ��و(� �K5 �"ون راً 	,  را /(�MB (دازد�{� .  

(�)*� ٢٤٠٩. K5B �5 ن از"�� <��� 
3�2 "ی� ،/ورد �B �"س� � ���K� )٢٤٠٧(، 
T�M ,راً  را /ن	رو ��"ن >� ،�"ه" �ز� �] "$ 5ـ� �$ـ" B@ـ�ز� در >ـ� ،/ن �یـز  یـ �

��r او 
 در ی ،اس�Bی "$� �5 ��r ارد") .  

�7 ("ا(" 	�د ا�� .٢٤١٠ �*(�)� <�� K5ـ� از UـT /ورده �ون�ـ� ��ـ"ن از �5 را �

 �ی "رس �B دار سّ�� �ط^ ���ل »١٥« �� ،اسG?�اج �ه@�یه �)، Gط�ا� �5 اس
 /ن mزم 
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�y)@< ]��� 
 ���ـ[ ا�ـ� و 5@ـ" ���,م را /ن �
�7 <�ید  راه از ی ،�5دن وزن �� اس

�( وا�A او �� F) T�M,دK .  

(yـ� ،@"ی(� اسG?�اج ��"ن از ار  ���> (�D >@" ا�� .٢٤١١ �*(�)@< TـU ـ� ازK5 
 � از 5"ام ه� س�B jو� ،��س" دار س�� �ط^ ���ل »١٥« �� /ن �
�7 ،اسG?�اج �ه@�یه

$" ��"ار [یا /(�F)، �� ی ه�r اد [یا از�	ا، 
 !@ـ,ان �ـ� xیMـ,  سـ��M jـ�U TداMـ
T�M ن"�� Aوا� )�
K  و $ـ,د  KJ� �Bـ,ب او سـل در/�ـ" �ـ�ء 	ـ�د هـ� س�j اّ�
T�M ر  در /ن,dB زمm 
 �5 اس  �G)ا�ل K�MB 7 س�B ") ��و(ـ� در �dف و ��
  . (<�دد

 �<ـ�ید  ��ـr 5ـ� اسـ
 $ـ"ه وا7ـB i@�ز� در ��B �5"( از 	�د ا�� .٢٤١٢ �*(�)
�B "$�r از ا�زه �"ون � از /(�y �5 ا(" 	��,ده �*�,ر ،"ی(� اسG?�اج ��B$ ،[�ز� �

ل ،"ی/ �B �"س
 /ن� A�d ��r اس
 [یـا Bو�ـ �$"  �B �و !�"ه �� /ن T�M و 
A�3� �MB ل از
�( ا$�K و Gط�ـا� Aن وا�ـ/ 
��J هـj �ـ 5ـ� اسـ و 5@@ـ" �gـ

�y)@< �� �J�g� eراB "),*)، �� j5  . ده" g���	 را (�اع   @"ی(� ��ا��� $�ع �

٤ .^]	  
(�)*� ٢٤١٣. �@� ��B 
 $ـ"ه Mـرج ا	�اد دس�Gس از و $"ه D?�B �5 �@�,ل اس


ی [�ز� رد و اس 
Mی ،درن ,ارید  ی 5,ه �@U "$ در /ن �,دن و �L)/ ا���و ���,ل  
رف�G� "$F) 7 ،را��3 [یا در و�	B )�
K �5  ل/نی �$" (��ه و ط^ ،� Q�� ن/ .  

ب .٢٤١٤ �*(�)g) �@� »ل »١٠٥ دار سّ�� �ط^ ���ل »١٥« ی و دار سّ�� (��ه ���


�7 ا�� �B@ی ،اس� <�� @ـ�یه�  5ـ�دن 5ـj از UـT /ورد �Bـ سـ
�" �@� از �5 را �

و ،�@� اسG?�اجK�� � 7�
$" دو [یا از �Bی ��، 
 وا�ـA 	ـ,راً  ،/ن �Mـ�U TداMـ

  . اس

�ّ�  �@� )r�r �,از در .٢٤١٥ �*(�) 5ـ� �$" Bا�,ا� از اس
 $�ط ،)/ن $"ن �
 ً��r"ون  $�!ی $,("  KJ� �B,ب � r� �GJـ�م $ـ�!ً  ،او ا�,ال �5 اس
 �	�د /ن �
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�)B  "$�.١   
ن ��rِ  �@�/ن  �5 �"ا(" �@� �@"هی ا�� .٢٤١٦ �*(�)��K� ی �	 5ـ� �,ده Bذ�ّ  5

ی او M,د �Sاشور jز("ه ا5@,ن ه "@GKرت [یا در ،ه,d، �y)یـ او �ـ� را �@� �G,ا(" >@ 
�Sاشور ")�r/ن  (G,ا(" ا�� و ��@" را 5ر [یا اس
 وا�A ،��سی 	�د M,دِ ( � �Sاو ور (

��L� r,ل ,الا� ��jِ  ،/ن �� �*@س" را��ر ا�� �B  زم �5 $,دm 
 ��LGK,  �� اس
r�	G[ی از dB �5,ر  در و �}�دازد /ن � r� �ـ� را /ن ،$ـ,د "�ا� ( 5B� ط,ر �� /ن �
�� و ده" d"�7 	��اء@� Gط�ا� Aوا�، 
یـ $ـ�ع �ـj5 ا�ـزه �ـ dـ"�7 [یـا �UداMـ 

$" او @"هی(�� .  
ن ��rِ  "هذ�5 $ �@� �5 �"ا(" �@� �@"هی ا�� .٢٤١٧ �*(�)��K� یـ �	 Bذّ�ـ 5ـ

�B  "$س" 	�د /ن ���ا را BوارS و ا("$"ه 	,ت �5 �@*)، ��@� Gط�ا� m، j�� K5Bزم 
ر /ن �� ("ارد وارث �5�� �B  م �5 $,د ا�GFـ�. اسـ
 $"ه ن�� ارث 	8g در /ن ا��

یـ �Kـ��ن ��ـrِ  �ـ�5,ر �ـ@� �5 �"ا(" �@� �@"هی ا�� �	 در 5ـ� �$ـ"  B �Bذّ�ـ 5ـ
�,�A $"ه �5 و�,د  ای[ 	d�� ز�(B زید، و ا("�5ده  B �Bز("� jی7" ر��K �ه ز�ن

Sوار ]G$و�,د ("ا  دارا را �ـ@� ا��ـم d,رت [یا در (���,م �$"، ��ا� /ن، Bدا$G[ ی
�B  "$ و�ـ,د  را /ن T�M "ی� Bو� "ی(�  �ّ�r و ��دارد M,د ���ا را /ن  ,ا(" �B و ��

  . �"ه" 	,راً  &،سی� $�ای
ن ا�� .٢٤١٨ �*(�)K)ز� در ا�@B �5 ��r K5B )�
K، ی �ـ او M,د و اس
 �,ات 

ء�ا�، ��r ه"$ 
 /ن �ـ,رد در F7ـK� 8ـ8p در $ـ"ه ذ�5 ا��م ،5@" "ا�L@�B U اس
ر�� �B  د,$ .  

 را /ن @�ـ�یا یـ ،اس
 (�,ده �"اری�M  �<�ید  از B �5@�ز� در 	�د ا�� .٢٤١٩ �*(�)
یـ �Kـ��ن �ـ� ��Gّ�ـ2 $ـ�!ً  �5 5@" "ا�L@�B U ،اس
 ه�5د  gّ�ف /ن �(@" و ا�ره � 

�	$" Bذ� 5F)، یط,ر� �5 ای[ 	dـ��  ،اس
 jی7" ر��K �هز�ن �� ���,ط �$" ا�� 

                                                           
آي++د،  ھ+ای بس++يار ق+ديمی ک++ه ج+زء مي++راث فرھنگ+ی و آث++ار باس+تانی ب++ه حس+اب می البتّ+ه تملّ++ک گنج. ١

ھ+ا را جھ+ت نگھ+داری ب+ه نھ+اد مربوط+ه م+ورد اعتم+اد تحوي++ل  ش+ود و يابن+دگان آن اج+ازه داده نمی
  .دھند
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���,م �$" ��ا� /ن، A�,�B $"ه �5 و�,د دا$G[ ی و�,د ("ا$G[ وارS ز�(B زید،)، 
�B ")ا را �@� /ن  ,ا���د ,M دارد��، � 	,راً �ـ و�ـ,د سـی� $ـ�ای&، را /ن �MT "ی� Bو

  .�"ه"

ل ا�� و�Gا� ^�!Bِل  �@� /ن �5 �"ه" ی� ��r �F7B ز��] 
 5ـ� dB,ر  در ،اس
ی �@� [�ه�y@ و ��5,ر [�ز� �B@ی( �,ده "�ذوا� 	�د /ن در  ،[�ز�ـ 
�ـ �F �ـ� /ن ��ـ

GMر�اِل  �@� /ن �5 5@" اد! ا�� TU ،ده" اّط^ع او �� "ی� ،)اس
 �,ده او  gّ�ف و � 

� او از K5B �5 8F7 �� ،(�@" اد! ا�� و ده" 8ی J,  �و �� را /ن "ی� ،اوس�r ز��] 

م �� �A �  [�ه� �� و ده" اّط^ع ،$"ه  KJ� �B,ب "�ذوا� و �,ده�  )K5B �5 U�x از 
� او�r و ا(" �,ده [�ز� �ن از 5"ام ��ه ا�� و ده" �FM ،ا("$"ه  KJ� �B,ب "�ذوا)/، 

�@"هی �5 �ا�,(� �� (�@@" اد! را /ن �@�  Bذّ�ـ �	ن ی5ـ��K� �5 "$F) م,��� xای��
 Mـ,د ���ا را /ن  ,ا(" �B ،(� /ن را �ّ�r �5ده ی �5ده، ه� ا��M ز("�B� B �5 در ز�ن

 و�,د سی� $�ای&، "ی� Bو� ،��دارد� T�M ,راً  را /ن	ه" "� .  
ه در ز�ن rی در 	�د ا�� .٢٤٢٠ �*(�)�� Gد�"�� �@� U7 �5 5@" "ا��
� �)/ 

TU از �K5  �$ـ" طـ^ ���ـل »١٥« یـ (��ه ���ل »١٠٥« هj �رو ،اسG?�اج @�یه�،  "یـ�
T�M ,راً  را /ن	ه" "� �dـ�� ا�ـ� UـT ،5@ـ" "ا�G?� �@� U�' �هز�ن در ا�� Bو	 

)دیز  ،/(� [�� Bز� "$F) 7�
س�F "ی� هj �رو /(� ه�� �J� ا�� و $,د d	�� ) Bز�
دیز  "$س�F "ا�(�� 5"ام ه� �J� �B د,$ .  

ی دو ا�� .٢٤٢١ �*(�) "@< �D) L@�B U7 �5 5@@" "ا��
 @ـ�یه�  K5ـ� از UـT /ن �
 [یـا �ـ� /(ن از rی ه� س�B jو� ،��س" ط^ ���ل »١٥« ی (��ه ���ل »١٠٥« �� ،اسG?�اج

$" ��"ارF)، �� ی ه�r اد [یا از�	ا، 
Mدا�U T�M jس�  ,Mیx �� ن!@,ا  Tِ�M �@ـ� 
Aوا� )�
K ؛  در /ن �MـT و $ـ,د  KJ� �Bـ,ب او سـل در/�ـ" ��ء 	�د ه� jس�اّ�
 �5 اس
 mزم dB,ر   �G)ا�ل K�MB 7 س�B ")  . (<�دد ��و(� در �dف و ��

� $ـ��x در و "ی(� �"اری�M  را B,ا(�� K5B ا�� .٢٤٢٢ �*(�) ،5@ـ" "ا�ـ�B Uـ
�y)ل >@�Gا� ^�!Bِل  �5 �"ه" یی 	�و$@"ه �  �ـ� 	ـ�د /ن و اسـ
 /ن F7B�ـ �dAـ

  gـّ�ف و ر�اGM در ،,ان�� �B@ی( اس
  �,ده "�ذوا� $"ه "ا�x��$ U در /(�y و ,ان��
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ل /ن �5 5@" اد! ا�� TU ده" اّط^ع 	�د /ن �� "ی� ،)اس
 �,ده �و�،  rِـ�� 
 ،اوسـ
� او از K5B �5 8F7 �� ،(�@" اد! ا�� و ده" 8ی J,  �و �� را /ن "ی��r ل� /ن �,ده 
م �� �A �  [�ه� �� و ده" اّط^ع ،$"ه  KJ� �B,ب "�ذوا� و�  ) او از U�xـ 5ـ� K5Bـ

��r و ا(" �,ده �ل و ا("$"ه  KJ� �B,ب "�ذوا�Gا� �B  "ل 5ـ� ده /(ـن ��ـrِ  ،/ن �ـ
"$�، �FM "ده م ا�� اّ�L)س�ا ���B ا���س" /ن ل �@"هی �5 �ا �,(� �� ،(*@�،  xای��

5	� ذB�ّ �5 در ز�ن���,م ن ی��K� �5 "$F) B� B�")ز ��Mا �/ن را  �ّ�r  �5ده، ه
�)ب ��"ار �� �ل /ن >@(�y ،�5ده یg) �@� "$�،  �@ـ�� ���� ،�"ه" را /ن T�M "ی�

Gط�ا� Aوا�، �y)@< �G�5 ب ازg) �@� "$� )��  را �ّ�ـ�� و �"هـ" را /ن �MـT "ی�
�B  ")ا  ,ا���  ,Mیx  ّ�� r  در ،هـj /ن �(@ـ" و �Bـه �ـ را�3ـ� در ،��ـj [یا و "ی(�

8J�  dّ در dB �5,ر MB ورش�U و $,د داده K5B ا دار !�"ه�Q� ـ" او$ ��ـر ،�

ی یدر  از ا�� اّ� و اس �)Mا رود� �G	�� ه"$ "$
�( mزم K5B �� دادن اّط^ع ،�K .  

  *ی, �7 %*�0 �یدر  در ر�K Q�Kو %� >; ��Lاه�. ٥
  	�د ��ا .٢٤٢٣ �*(�)�dا,ّQB ی@�B و�	 ]G	یدر  در ری  �)Mرود�رگ �ه�، ���� و 

 B"(�ـروp ،/ورد �ون�ـ� "یـ/  �B "یـU" و /�"ه !�8 �� /ب در �5 �<�ید  �,اه� ی ،���ن
"$ی � )"��B، �y)@< 7�
 �طـ^ ���ل rی �� ،اسG?�اج @�یه�  �5دن j5 از TU /ن �
 د	�� rی در >� ،�"ه" را /ن T�M "ی� ،��س" رداس�� �ط^ (?,د »١٨« �B@ی دار سّ��

d�� B �5$�ط �� ا��GF ،د	�� >@" در ی �$" /ورده �ون�� یدر  از را /ن	 ) هـ� ن�ـ� Bز�
دیز  <�ید  د	�� و د	�� "$F) ا�� و ��d	 )دیز  د	�� دو [�� Bز� "$ دو در /(�� ��8 ،�

8g	 dا,ّQB "@5، �y) (?ـ,د »١٨« �ـ
�7 �ـ� ،اسG?�اج �@یه�  �K5 از TU 5"ام ه� >@

 ،(�س" ط^Mدا�U T�M ان �� /ن,@!  Tِ�M �y)/  یدر  در ر	G[ 	�و� 
 ،"یـ/  �B �"س

Aوا� )�
K ؛ dBـ,ر  در /ن �MـT و $,د  KJ� �B,ب او سل در/�" ��ء �ل/ن  اّ�
 �5 اس
 mزم  �G)ا�ل K�MB 7 س�B ")  . (<�دد ��و(� در �dف و ��

  را �,اه�� (�D >@" ا�� .٢٤٢٤ �*(�)�dا,QB ور(" �ون��/، �y)@< TـU ـ� ازK5 
 � از rیـ ه� س�j ا�� ،��س" دار س�� �ط^ (?,د »١٨« �� /ن �
�7 ،اسG?�اج �ه@�یه
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 ،ا	ـ�اد [یـا از rیـ ه� �� ،(�س" ط^ (?,د »١٨« �
�QB �� 7,اd در 5@@"ه 5�$
 ا	�اد

Mدا�U  Tِ�M  jِس�  ,Mیx �� ان,@!  Tِ�M �y)/ �� �3و واس�	ر  ]G	 یـدر  در 
 �"سـ

�B  /ی"، Aوا� )�
K ؛]�� jد ه� س��	ء � �MـT و $ـ,د  KJ� �B,ب او سل در/�" �
 �5 اس
 mزم dB,ر  در /ن  �G)ا�ل K�MB 7 س�B ")  . (<�دد ��و(� در �dف و ��

� ���وس �� یدر  در ر	G[ 	�و �"ون 	�د ا�� .٢٤٢٥ �*(�)FاسB ورد �ون�ـ� �,اه�/،  �ـ
8p در 3B �5ی$�اK� G$��� ن�� "$، ��@� Gط�ا�، 
Mدا�U T�M زم ،/نm 
  . اس

ن ا�� .٢٤٢٦ �*(�)K)ون ا"� "g7 یا��@ <�� رود 	�و یدر  در ،/ورد �ون�� یدر  از �
7ً ا ّ  وD اه�,�� xGو "ی/ �"س "g7  ّ�� r را /ن  ���ـ� ،�"هـ" را /ن �MـT "ی� ،"ی(�

Gط�ا� Aن وا�/ 
  . �"ه" را /ن T�M ("ا$�G ه� r j�dB �5 "g7  ّ,ر  در �5 اس
 /ن $ـ�j در و /ورد �ون�ـ� را B,ا(�ـ� و رود 	ـ�و یـدر  در ا(Kـن ا�� .٢٤٢٧ �*(�)

 "یـ��وار  $ـ��x در (,!ـً  5ـ� �$" d"ف �(@" ,ان�� /ن >@(�y ،5@" "ا�U ��,اه�

ب �" �� ا�� ،اسg) "س�� 7ـً ا ّ  ,ان�ـ� /ن ا�ـ� و �"هـ" را /ن �MـT "ی�D ـ,اه�� 

$" "ه�����، Gط�ا�ب �" �� �>@"ه �5 اس
 /ن mزم g) ـ" "ه�(�س$�، Tـ�M را /ن 
  . �"ه"

ه .٢٤٢٨ �*(�)�B ت�� ون �5 �<�ید  ,ا(K)یدر  از ای  �)Mرود "�dـ و ��	�G ه
�B  "@5، 8Mص !@,ان در دا,Q )T�M  اه�ا,�B �5 �� �3و واس�	 ]G	یدر  در ر 
 �"س
�B /ی"(، )�
K و @yه��] 
ه 	�د ا�� ،��j اس�B یدر  از را d�"  $��x در و "ی(�

����ن ی ��� ��"� . xی"ا�U �5 $,د  �B /ورده �ون�� یدر  از B �5ا�,ا� ،اس
 ذ�5 نی$

�( Q,ص !@,ان در دا8M ،اس
 (F,ده یدر  در /(�Kیا ��8 ؛��@ G*5B یـدر  در Qـ�ق 
(x و $,دF�d را /ن ن�� در �5 را Bا�,ا� و @"ی(� ره G*5B 
 5ـ� K5Bـ( ���ا اس

ح /ور(" ون� �� را ا�,ال /نF� ر از ی یدر  /ب �رو از 	�د ا�� اس
 [�ه�y@ و @"ی(�@5 
� در. �د��< �,اه� یدر � B ,ق �,ارد	زم ،m )�
K ـ�د	 Tـ�M ـ,ان �ـ� را ا�ـ,ال /ن@! 

 Tِ�M �y)/ �� �3و واس�	 ]G	یدر  در ر 
 در/�" ��ءا�,ال [ یا Bو� �}�دازد ،"ی/  �B �"س
 d B �5,ر  در و $,د  KJ� �B,ب �و سل  �G)ا�ل K�MB 7 س�B "ـ) dـ�ف و ��


 ،(<�دد ��و(� درMدا�U T�M زم /نm �B  "$� .  
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 »١٨« /ن �
�7 �5 /ورد �ون�� !@�F ���"ار و ��ود 	�و /ب در 	�د ا�� .٢٤٢٩ �*(�)
ی ط^ (?,د ���G* "$�، ر از ی ،/ب �رو از >@(�y ���� �"ه" 	,راً  را /ن T�M "ی�@5 

یدر  
ز ،/ورد �"س� jه� ه�] j�� دارد را .  
(�)*� ٢٤٣٠. K5B �5 xFK5 dا,ّQB، ی را /(�ـ T�M ا�� ،اس
 ��"ن اسG?�اج 

رج از ��5,ر �?T�ّ ا�,ال و �"ه"?� x�دیز  س ��
�( mزم ،"یK ره /ن �MـT دو�
(ـ"ه و  ؛ �<� /(�� در /ن �ل،�"ه" را� B7س,د (�ی" و /ن س,د   سـ� سـل K�MـB �ـ

   .�dف در ��و(� (<�دد
ی ،"ی(� اسG?�اج را ��B"( �ا ��yّ ا�� .٢٤٣١ �*(�) L@�B Uی ،5@" "ا�  ر	ـG[ 	�و �

 او Mـ,د "یـ� ("هـ" >@(�y و �"ه" را /ن T�M او Bّ و� "ی� ،/ورد �ون�� �,اه� یدر  در
$ـ" دا$ـ�G �ـ�ام �ـ� �?�,ط �^ل �ل ا�� [�ه�y@ و �"ه" را xK�M ،��,غ از ��"�، 

�  . "ی(� !��GD� "$ 8 ?�,ط� �ل در�ره B �5ا��� �� "ی� او Bّ و

٦ .]C���  
ن ا�� .٢٤٣٢ �*(�))��K� ر �Dّ5 P@� "@@5 و � ،/ور(" �"س
 �@P در را Bا�,ا


�Q@ ،ا�,ال/ن  ��� �GD� �B و $,د �y) /ن "یـ� ،اسـ
 �ـ,ده �ا�ـم ا�ـ� �ـ� ��ـد >@
�ا$Bص �5 ی,g?� �� م 	ـ,راً  را /ن ���� T�M و �<�ار(" 5@ر �
�Q@ از ،اس
 �ا�


 �,دن  رد و �"ه@"�ST�M �� @Q�
�، 7�	B ن�ـ� �@�ـ,ل ��ـQ ا�ـ,ال و �@�ـ,ل ا�ـ,ال 
)�
K، �ل از �5 یBه[�ز� BوD)ا )�
K، ل �ـ� �@ـP ه�>@ـ" ،اسـ
 [��Kـ�� !�,م �

$" �ا�م ا�زهF) .  
ن ا�� .٢٤٣٣ �*(�))��K� زه �"ونر � �ا�م ا�D5 P@� "د ه�>@ـ" 5@@ـ ��ـ

! از و �$" Bد	�)/ @Q�
م ،�("��< ��  �y)/ �� @Q�
� �G	�� ")ِل  ا و اسـ
 �ا�م �
 ,L>@نی�  . ("ار(" ��B /ن در 

(�)*� ٢٤٣٤. �y)/ در 
ر دسD5 
(�y اس@< x�� �B@ـی �$ـ" ا��ـل �GJـ�م �
ن��K�، ی �	ُ��ه" ی ،Bذ�ّ  5 "$ر /ن �� �
�Q@ ا��م ،��� )�
K .  

(�)*� ٢٤٣٥. ]G$دا�� Qـ�� ),)�GJ� xـ�م  �5ـ	� ا�ـ,ال از /ن �(@ـ" و 7Bـ5ـ� �ـ



 ٧٠٥/  خمس  

)�
K، �y)@< M�
) ه�>@ـ" اسـ
 ��ام ،$,د �KJ,ب �ن�GK�$ U[ و ا�ن (�s و 
راه [یـا از �5 ���> و ز("  K��] ���e �)B�� و اس^م �/��و �� �5ر [�>@ $,د 	�ض

ن از ه)/ �G	�� �B د,$، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . $,د ����دا("ه "ی�
ل  ,ا(" �B ���[ �5 اس
 /ن �*�,ر .٢٤٣٦ �*(�)� Fd)B ا را���د ,M �G	�� و xK�M 

� ��j [یا Bو� �}�دازد راMB ل از
�( ا$�K و Gط�ا� Aدر وا�  � O ر [یا5 
  . اس

  %�1د B7$��ن از �ذ�K�<  ّ7 >; �[�ز7. ٧
ن از را B@�ز� Bذ�ّ  5	� ا�� .٢٤٣٧ �*(�)��K� د�?�، �� /ن �MـT "ی� ،�*�,ر �@

� �� ،T�M وا�A �,دن Bو� ،�"ه" <�شید  �ل از ی [�ز� ه�ن از را@�� x	در ،���و 
  . اس
 ا$�ل �8J �,رد [یا

  �G7 _�Dف

  در%�ره �G7ف �D_ �ح�ت >$ّ �'�:

(�)*� ٢٤٣٨. T�M �� دو x?� K� �j ـ�B یـ: $ـ,دr 
 سـدات سـ�j /ن K7ـ�

 و �"ه@ـ" ،$ـ"ه در�(ـ"ه سـ�D در 5ـ� �"�ّ سـ �� ی ،G�jی "�ّ س ی ،��	� "�ّ س �� "ی� و اس

Gط�ا� AJGK� 
 /ن �gـ�ف �ـ�  ـ هداد &ی*ـ�اا� �ـ��GL� i" �� را سدات س�j اس
")ی ��س  سـ�T�M، j <�ید  (g' و ��س(@" سدات س��g� jف �� را /ن �و ا�زه �

 او 5ـ� g�Bـ�	 �ـ� یـ �"ه@" &یا�*�ا ���GL� i" �� "ی� ،ز�ن [یا در �5 اس
 �ا�م
 �ـ� �3ّ�ـi و أ!�ـj ���ـ�GL� iـ" /ن 5ـ� اسـ
 /ن mزم ط�ا�G و ��س(@" ده" �B ا�زه

ت�� ��! ))�زه� �,�!B @����] ("$� . 

�y)/ یا در] ���K� �5م در $" ذ در T�M �5 ��,ارد  ��)/ Aوا� 
 ��ـر ،اسـ
�B "$� �� @�Gاس� T�M ل ���ا ،�,رد [یا در �5 ��ام �� �?�,ط �^ل �UO ـ"ن$ 

�� ،��ام از �ل@� Gط�ا� Aوا�، �j رّد  و �MـK5B �5 2JGK� T �� را T�M "ی� �uـ
�B "$�� در /ن gD �8 �5 �"ه" ��K� )٢٣٩٠ (
�� و ��$@� Gط�ا� �ـ 5ـر [یـا ،mزم 

AK5 زه$" أ!�i��� j از ا�� .  
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(�)*� ٢٤٣٩. K5B �5 2 ازJGK�  ر�F�ط 
�ـ
 را Mـ,د  ط�ـM  A,اهـ" �Bـ و اس� 
T�M بK� "@5، ��@� Gط�ا� Aوا�، ی $�ع �j5 از ی "ی�  �د�ـ�< ا�زه او @"هی(�

 و ����دا(ـ" او �ـ� Mـ,د �Bـ"ه ��ـ
 ،�Kـ2JG ��"اً  و �"ه" �2JGK �� را �MT @��یا ی
�B ")2 از  ,اJGK� 
� (�,ده T�M، sF7 !@,ان �� را �ل ،او �(A از M,د و ��	�G و5

 و�� xF�یدر  ط
	 "@5 .  


 ه@<م �� 	�د .٢٤٤٠ �*(�)Mدا�U T�M �� "�GL� ی  5ـ� ��,ارد در ی او @"هی(�
زL� 
ط�ـا�G �@ـ�� ،��س(" /ن ��gف ,ارد� �� M,د را T�M اس Aوا�ـ،  g7ـ" "یـ�

��7  او �ـ� $ـ"ن rیـ(�د  ��ـ�ا و M"او(ـ" 	��ـن ا(Lـم g7" �� را �B T�M@ی "ی(�

��7
 g7" �"ون ا�� و �}�دازد، T�M "ه"� g���
 �UداMـ
 5ـ� K�MBـ اّ�ـ ،(�,ده 
5	 �5دهB 
  . اس

(�)*� ٢٤٤١. K5B �5 �B "اه,M T�M x�
�( mزم �"ه" ��	� �� را �K ـ�� �	ـ�� 

 g7" دل در �5 7"ر [�ه� و اس
 T�M ده" �B او �� /(�y ده" اّط^عMدا�U اداء و 
T�M �G$دا "$� 	5B 
 �UداMـ
 �یـه" و *ـ�U�x !@ـ,ان �ـ� Zـه� در ه�>@ـ" اس

 . "ی(�

0�I �0دات �` >��Bی�Rا cح�B7 ;< *ا�  

 را �MـT از سداِت  س�j  ,ان �B �5 سدات س��JGK��] jّ  �,رد در .٢٤٤٢ �*(�)
ن ��)/ 
Mدا�U د,�)  : اس
 ���FG $�ط >@" 
یر!

� T�M�� �ـ�ام ��MـT را در �Kـ ،�$" ��١و 	� ��B دوازده ا���$ ،"�" سی�("ه �
Gا� ���5ـr �ـ� �@ـه �KJـ,ب  ،ط وا��U AداMـ
 �MـT �ـ� او���gف (�@" و �@


 �(�ـز (Fـ,ده و /$ـ�را ��gـ MBـ,ار و �ـ ط وا�A $�اب�ط,ر �@�� ا�G [�ه�؛ (*,د
�� ا��Gه�y@؛ (�@"@� ]�Aط وا�، Aوا� "$F) ده@"ه T�M ��D@�  . ا

 5ـ� اسـ
 K5B داد را T�M از داتس س�j او ��  ,ان �B �5 �"�ّ س .٢٤٤٣ �*(�)

                                                           
 داده او ب+ه خم+س ک+ه  یش+ھر در ب+ودن ري+فق) ليسب ابن( درمانده سفر در که  یديس مورد در البته. ١

 . است  یکاف شود  می
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FK) ر ط�ف از او"U، �� j$ از دت�وس - ��س" �ا�5م رس,ل ��hت �أ!^ �ّ"  - ه

یدر  ���ا �در ط�ف	 T�M، 	5B )�
K .  

 (Dـ� دو /(�ـ� �<ـ� داد �MـT او �� $,د B(� ،"م�ّ س "ی�<,  K5B ا�� .٢٤٤٤ �*(�)
ن Bراه زا ی ،5@@" 2ی g" را او �,دن "�ّ س !دلK)ی [��ی ا  . اس
 "�ّ س �5 5@" @ن�اط� 

(�)*� ٢٤٤٥. �� K5B �5 دش $�� در,M ر,�*� "$ن ا�� ،اس
 "�ّ س �K)ی [��ی ا 
$" ("ا$M �G^ف �� @ن�اط��، �B د,$ T�M داد .  

(�)*� ٢٤٤٦. �	�� K5B 
 $ـ�ن �ـ" در را اشMـ(,اده و Mـ,د سل �?رج �5 اس
 ,ان /ن [� �� از و ("ارد) 
 و ��را(ـ" �B  � س?
 ��	� از �5 اس
 �K��] K5B و اس
�eو�
 )سA اش Bز("�@�)�  
 هـj را اشروزا(ـ� ج�ـا�G �ـ,رد (�Dـ� @�ـ�یا ��ـ8 اس
  . ("ارد

(�)*� ٢٤٤٧. K5B �5 iF@� "در/�ـ�ـ" دارد @) xیMـ,  K5ـA  �یسـ�� �ـ @�ـ�یا �
رتL  �B "@5 ی ���B ره را /ن �5 داردیـ دهـ" �B ا� � �hـر�� �ـ� را /ن و دارد UBـ,

ل ی اس
 دادهvG$ورز �� ا( ،�دا�"ار ،�5*FQ�B، ر و ��	ـ� یـ �ادار ��Q و �ادار 5

�@d ه@� و��5 دارد  �B ")رج  ,ا و �<�ار(ـ" /ن از �8d در/�" از را M,د سل �?

�� �] 
�( ��	� ،"ی(�K و �)B ت از  ـ,ان اسـ
 ��FGـ� 	�ـ� /ن در 5ـ� �ا��$ـ�! و�,هـ
<��
 �و �� �Mدا�U د,�) .  

(�)*� ٢٤٤٨. K5B �5 �@ ، iF@� "�/در�ـ8 در/�ـ" 5ـ� دارد d �?ـرج از /ن از �
x�رج ��,  �,اب و اس
 �G�5 س?� x�
�( سK، �	�� ـ,بKJ� ـ�B ـ& و $ـ,د�	 

�B ار ��  ,ان"�� �K5� xر� �ـ اسـ
 FGـ��� 	�� /ن در �5 �ا��$�! و�,هت از �?
ق &ی$�ا 
یر!�JGو �� ،/ن اس� 
Mدا�U د,�) .  

(�)*� ٢٤٤٩. K5B �5 r�� ی	 س�م eاB ـ" و@) را /(�ـ  ,ا(ـ" �Bـ 5ـ� دارد /ن �
یـ "ی(� اش Bز("� �?رج [� �� �dف و ��Dو$"  ��ـ"ار از *ـ���G 5ـر ا�ـ�ار و �یسـ��

Gج�ا�5ر ا��ار و �یس�� �� را /(�  ,ا(" �B و دارد ز�( و  jـ"  ـ�ارزش 5ـF ـ� ،5@ـ" 8ی� 
5ر ا��ار و �یس�� �5 �ا�,(� j5 ارزش�  )�� ،5@ـ" �Bـ [� �� $�ن �" در را او Bز("� 

 ��ـ�ا  ـ,ان B(�ـ و $ـ,د B(�ـ �KJ,ب ��	� و ��@" را 5ر [یا اس
 mزم d,رت [یا در
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�K5� xر� �UداMـ
 �و �ـ� اسـ
 ��FGـ� 	�ـ� /ن در 5ـ� �ا��$ـ�! و�,هت از �?
  . (�,د

(�)*� ٢٤٥٠. 
�@d�� ی ��ی AK5 �یس�� �5 /ن �(@" و    �5ـر ا��ار و 8یوس
رج از /(� از �8d در/�" �5 دارد ر�اGM در?� x� او �زه�( [� �� و اس
 �G�5 س
 و�,هـت از �?ـر� x�K5ـ� ��ـ�ا  @�  ,ان �B و $,د KJ� �B,ب ��	� ،B "@5(� را

!�$�� - � ق &ی$�ا 
یر!�JGو �� - /ن اس� Mدا�U

�( mزم و (�,د K ار�یـ 5ـر ا� 
��r ی  ���ـ� ��سـ(" �?ـر�g� xـ�ف �ـ� و ��Dو$ـ" را Mـ,د ج�ـا�G �ـ,رد �یس��
�B ")ا,    . دارد (<� در/�" AK5 و 5ر ادا�� ���ا را /(�

(�)*� ٢٤٥١. �	��� �5 �B ")ا,  AK5 "رج و 5@ـ ��ـ � را اشMـ(,اده و Mـ,د �?ـ
�ی�ـ 5@ـ" B(�ـ ا7"ام F@ B� �رو از و "ی(� )�
 �و �ـ� ���ـ> ��$ـ�! و�,هـت از Kـ


Mدا�U د,$ .  
دی �5 ���	� .٢٤٥٢ �*(�) ]G	�� 
�@d ی /ن از �dـ8 در/�ـ" �5 �ه@� و ��	� 


�( �*�8 او ���ا اس
 �^لK، ��@� Gط�ا� Aوا�، �)B ")ا,   و�,هـت 	ـ
یدر  �ـ
 Bو� B "@5ز("� ،��$�!  G7وB ل,v*� دی ]G	�� 
 �?ـر� x��K5 ���ا  ,ان �B اس

 اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�! �,هتو  از� ق &ی$ـ�ا 
یـر!�JGو �ـ� /ن اسـ� 

Mدا�U د,�) .  
 �5 �	�د .٢٤٥٣ �*(�)�@  �B "ل  ,ا(ـ,vـ*� AـK5 ر و او $ـ�ن �ـ 5ـ� $ـ,د �5ـ

ت	 	ـ�د ا�ـ� [�ه�y@ـ $ـ,د �Bـ �KJ,ب ��	� ،("ارد هj �<�ید  در/�" �@iF و دارد �@
7در �� 
�@d و �	�� 
 �@Fـi و (ـ"ارد را /ن ج�ـا�G �ـ,رد /mت ا��ار و 8یوس Bو� اس

  . اس
 ��	� ،("ارد هj �<�ید  در/�"
(�)*� ٢٤٥٤. K5B �5 ل,v*� gJ �8 j�! 
ل سـAF �ـ� و اسـvGـ �ـ� ا$ـgJ �8 

j�!، (,اده و M,د سل �?رج [� �� یB ,ا(Mـ ا�ـ� و (ـ"ارد $�ن �" در را اشgJ �8 
"@�) �B ")ا  ,ا���ش  [� ـ�� را اشMـ(,اده و xیMـ,  �?ـرج و 5@ـ" K5ـM A,د ��

(�y ،"ی(�@< gJ �8 ن/ j�!، Aوا� !�@B "$� �B ت از $,د - ��$�! و�,ه� 
یر! 
ق &ی$�ا�JGو �� - /ن اس� 
Mدا�U در و (�,د Q�� رت [یا,d، �)B ت از  ـ,ان و�,هـ



 ٧٠٩/  خمس  

  . داد او �� اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�!
(�)*� ٢٤٥٥. K5B �5 ل,v*� gJ �8 j�! 
(�y دا(" �B و اس@< gJ �8 را jهـ 

ی B "@5(� "ا�U 5@" [� �� /ن از را �?ر�G� x,ا(" �5 �5ر و AK5 ،"ی(� ره  �� "ی�
�v$B ل,v*� �5 $,د �K5 ا $�ن���ب او ,KJ� �B ی $,د
ی 5ر هj ا�� 	 �B ـ,د$ 

�eو�
 )"�B و )�K�B ا�,(� �� او� 
̂·  �5 اس م از 5L)ر ا ,ان 5) 
ل ی اسvG$ا 
ده 	,ق �*ّ�
 �B@ی اس
 Bَ�َ�� او ��ا� 5ر /ن ����8�ّ 7�8 �5 دارد �ا اJ  )�
K،   

)
�[ و�eیا B �5ز� 7�B 
 !�ـgJ �8 jـ  ,ا(" �B ("ارد هj �<�ید  در/�" �@iF و اس
�ی� و $,د KJ� �B,ب ��	� و ده" ادا�� را 
 و�,هـت از �?ـر� x��K5 ���ا اس

ق &ی$ـ�ا 
یر! � - اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�!�JGو �ـ� - /ن اسـ� 
 �UداMـ
$" B@�! وا�A او �� !�j /ن gJ �8 ه�>@" ،(�,دF) .  

(,اده و M,د سل �Mج �5 ���	� .٢٤٥٦ �*(�)Mا�� ،("ارد را اش �)M ا�5ـ� دارد  
��r او 
 �ـ� و �ـ,ده او $ـ�ن �ـّ"  در >@(�y ،دارد �س,ار ���وس ی ،(*�GK /ن در و اس

�)/ Gج�ا�ز�( و  �G$دا "$ را /(�ـ Kـ
�( mزم ، - �$ـ" xی/��و  ��D ���ا ه�>@" - �
 ��FGـ� /ن در 	�ـ� 5ـ� �ا��$ـ�! و�,هـت از �?ر� x��K5 ���ا  ,ان �B و ��Dو$"


 - اس� ق &ی$�ا 
یر!�JGو �� - /ن اس� 
Mدا�U د,�) . 

@yث [�ه�Sا �)M، ش�	ف ،�Z، سF� )GK� B و )GKز�B و  �� �5 ��,ارد �یس�)/ 
 �� ا�� ،("ارد را @�یا �5 ���	� و دارد را ��j [�ه� ��( دارد ج��Gا�)/ Gج�ـا� �Gدا$ـ 

"$� �B ت از  ـ,ان &ی$ـ�ا 
یـر! �ـ - اسـ
 ��FGـ� /ن در 	�ـ� 5ـ� �ا��$ـ�! و�,هـ
ق�JGو �� - /ن اس� 
Mدا�U د,�) .  

ء�[ ا$یا ،	�د (�د در ا�� اّ�، ���G* ار از"�� Gج�ا�دیـز  ��ـ"ار و �$" �,�,د او � 
	5B ا���ن ��ط�ف "$ Gت�ا�� ا�ـ� و $ـ,د B(�ـ �KJـ,ب ��ـ	� �$" او سل ط,ل 
(� �[ 	�د�>@M ی $ج�ا�G �,رد �5 �ا ���وس ی [�� 
 Bو� دارد اس� j5 7�
 از  ـ��
وِت  ��� ��"ار و $,د �B ��/ورده زش�( ��( /نDG� �?ـرج ��ـ�ا 5Bـ	 �ـ�5,ر �
�7 ا

وت ��� ��"ار dB �5,ر  در ،�$" او سلDG� از *ـ���G و "ه�رس اس�اف �ّ"  �� ��5,ر ا
  . $,د KJ� �)B,ب ��	� ،$,د �B $��ده 	�د $�ن
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(,اده M,د را داراس
  �	�د .٢٤٥٧ �*(�)M د و,M ل  ,eـی�5 �?رج س� � JB 
8F7 8p ذ�5 $"K� �5 در، �B ��  ا(" /ن را, � و >@(�y از ز�ـن F7ـ8 ��ـ�وض ،"ی[ (�

 $,د KJ� �)B,ب ��	� �$" ,نی�"F) ت از "یو ��FGـ� 	�ـ� /ن در 5ـ� �ا��$�! و�,ه


 �و �� ���> اسMدا�U ا ؛$,د ��5ـ�  )دی@ـB )Bاز �UداMـ
 �ـ"ه B(ـ ,ا(  @� [ی�@

در  Gّ�Bـ($�!ً 	��� �KJـ,ب $ـ,د  $,د �5 /ن 	�د، �,�B�) A ،"ه�"ش 	�ا رس�رسس� 
ر ��5 �� د� dB,ر �F�ر ط
 د ی8 	*�� 
 (��دن �"ه ،<�یMدا�UB ،در /ن ��Mـ�   یـ

!ـ� هGـr �یـ B	�د ���ـ ���ا� $ـ"�ـ��� xG)  ،TـU ،�ـ�د	ـ� >@ـ�[ � Bاز   ـ,ان (�
��  ،اس
 ���FG 	�� /ن �5 در �ا ��و�,هت $�!�<
Mدا�U �5.١د   

(,اده �	�د .٢٤٥٨ �*(�)M د و,M ل �اش را ("ارد و�ـ  ,eـ �5 �?رج سJB  5ـ�
�	 
$���!�$ �B � ب,KJ�B وه �� /ن �ـ"ه $,د و^!B دارد jهـ،  �ـ�  ـ,ان �Bـ  @�ـ

ت �� ���,ط سِل  �?رج ��K5 ا("ازه�D) و�و  )K5B �5 Aـ� وا��D@� �KJـ,ب او ا
�B "),$ - 8�� اده,)M ظ �"ون - اشJ� در 5ـ� �ا��ّ $�! و�,هت از ،xe�7 و �B"ه 

 - اس
 ���FG 	�� /ن� ق &ی$�ا 
یر!�JGو �� - /ن اس� 
Mدا�U و ه�>@ـ"؛ (�ـ,د� 
�B ")ا,  v�F�B ا("ازه �� �5 را �K5� رجت �� ���,ط سل �?�D) ـ,دM اده و,) اش Mـ

ظ �"ونJ� xe�7  یدر
	 "یـ(� �gـ�ف e�7ـx و �Bـ"ه �ادا ��ـ�ا ،اسـ
 5ـ�ده 
T{س �y)ز >@� jا ه���رج [� �� ت و �?�D) ل(,اده و M,د سM ج اش$ـ" �GJـ� 

�B ان,  رج ��K5 ا("ازه ��  @�?� x� و�,هـت از e�7ـx و �Bـ"ه �Jـظ �"ون س

 �و �� /ن &ی$�ا �یس �,دن دارا � اس
 ���FG 	�� /ن در �5 �ا��$�!Mدا�U د,�) .  

رف از �Bی .٢٤٥٩ �*(�)g� jدات س� �yـ� ،G�jـی از�@uـ,ر  و اسـ
 G�jـی "�س س
v��)B 
�و  و "یدر/ و� ���ّ�
 �� "ی� ،��	� G� jِی "ِ �س س�jِ  و ("ارد U"ر �5 اس Bّ !�$B 

ی) �U"ر ��رگ U"ر �(@"( او dوB ر"U ی 7 ّ�j ب,g@� ط�ف از j5 F7,ل را /ن ،$�ع �
 �MـT او �ـ� 5ـ� �Bـ�Gی "�ّ سـ اس
 ذ�5 نی$. "ی(� �و �dف را /ن   "ی(� sF7 و
�B "@ده، $" ��	� "ی�� .  

                                                           
 توان   یم و گردد یم محسوب آنان از آمد خواھد که) بدھکاران( نيغاِرم طِ يشرا بودن دارا با البتّه. ١

 . به وی پرداخت نمود آن به مربوط طيشرا تيرعا با نيغارم سھم عنوان به مال زکات از
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	� "�س .٢٤٦٠ �*(�)K�� �5 ��MB م او ،ا	Gـده 5ـر از اش ��(�� ���وس ی $"ه  �
�y)@< �Dاو س، �Dس g���
 "$F) ا(" و,G) ی ،�5دن �7ض � ]GMو�	 <�� �ـ� را M,د �
"g�� ")$" ��	� M,د وط[ در ه�>@" ،��سF)، �B ")ا,  T�M >د���، � در �G,ا(" ا�� Bو

ی �5دن �7ض � <�ید  �� ]GMو�	 <��رج ،�?� �Dـ,د سـM را jـ�اه	ـ& ،5@ـ" �	ـ� � 
 �� �5 ���"ارL)/ "س��، �B ")ا,  T�M >و �د�� ��ط�ـا�G �@ـ Aا(ـ" ا�ـ� ،وا�ـ,G�  �ـ
� ا�ره ی 	�وش�B د وط[ در,M ج�M 5@" �� � را راه F)ی" T�M >د��� .  

 5ـ� �$ـ�� در �ـ,دن ��ـ	� ،$ـ"ه در�("ه س�D در �5 �"�ّ س �,رد در .٢٤٦١ �*(�)
T�M �� داده او B� د,$ 	5B 
$ـ" ��	� وط@x در ه�>@" اسF) ؛ ا�ـF)یـ" ���Gاز *ـ 

y)/� و�ش �� را "g�� ")  . �"ه@" او �� ��س
$ـ" 
���gـ سـ�D او سـ�D ا�� ،$"ه در�("ه س�D در �5 �"�ّ س �� .٢٤٦٢ �*(�)�، 

��@� Gط�ا� Aوا�، F)ی" T�M "@ه"� .  
دل �5 �"�ّ س �� .٢٤٦٣ �*(�)! )�
K )�� ء@�G,ارد اس��در �5  ���K� "�� �B /ی" (

ی 
�
�( ���,م /ن !"اK، �B ان,  T�M داد � ،Kـ
�( Bا�ـ� دوازده 5ـ� �"�ّ سـ �� Bو
F)ی" T�M "@ه"� .  


���g  در  �dف را T�M �5 �	�د �� .٢٤٦٤ �*(�) �B "@5، �)B ان,  T�M ؛ داد

 ا�� ����Mدا�U T�M �5r �� g���
$" او �، Gط�ا� Aن وا�/ 
 او �ـ� 5ـ� اس

T�M "@ف را /ن ه�>@" ("ه�d در g���
 ط�ا�G [�ه�y@ و "ی(@� Aن وا�/ 
 اس
ز ی M,رد �B $�اب �5 �	�د �� �5�) �)B ")ا,M ی و g���
را را �$/ �� � Bورد �ـ/ 

ه� وLG� �� 2K	 
  . ("ه@" T�M اس
(�)*� ٢٤٦٥. K5B �5 زن �pداB ه�ّ س اش" 
�� ،اس@� Gط�ا� Aوا� B�)  "ا(ـ, 

ت و �?ـر�B 5ـ� �ـ� !�ـ"ه�D)  ـ�دازد) $ـ,ه�(اش{� Tـ�M را از 
. وا�ـA اسـ
@yر  در [�ه�,dB �5 ـ,ه�$  وا�ـA ��ـQ �ا ,سـ�� (�Dـت �$ـ" دا$ـ�G یB ,ا(ـ

(ـً  را ه��KشL� از x�ط�ـا�G �@ـ�� ،�"هـ" �ـ Aوا�ـ، F)یـ" Tـ�M ـ,دM ـ� را� 
  [�>@ در �5 �"ه" ه��Kش�D)B ـ�فd  "یـ(�  زن  �ـ� <ـ�انید  �?ـرج ا�ـ�؛ اّ�ـ

Aوا� "$� �ق 	�د �� BوD)ه�( 5@@"ه ا,$ (Aوا� "$F) ا(" زن و,G) رج را /(ن �?
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�ی� ،�"ه" 
ن ��gف �� �5 �"ه" او �� را �MxK $,ه� اس)/ ") ,a�e /ن ( ��س
B� ت�D) x?� ل !@,ان ��. )/ی" در�� �y)ن زن >@K)ه� از ،ا,$ x�� �اوmد سـ

�G$دا "$ی س�2 $,ه� و � K5B �5 ��D) دmاو �� او Aوا� 
 را اوmد �?ـرج ،اسـ
��( زن و ("ه" �	�� "$رج (G,ا(" و �?� x)ز("ا�	ن ،�"ه" را K)ا �B ")ا,  Tـ�M 

 ,Mیx ش �� را�Kداده ه� ت �dف را /ن  �D) �5 �دmه� از او,$ x�� دارد، س

�  . "ی@�
ن زن �5 �ا "ه�ّ س ی "�ّ س �?رج ا�� .٢٤٦٦ �*(�)K)ا )�
K �� نK)ا Aـ" وا�ـ$� 

8�� ��D) ر"U در وی $ن Q Bّ@ اوmد �� �("�	� �5 �� ��D) دmاو�5ـ�  �	ـ"ر �ـ� �(ـ"�U و 
در�  Bّ@Q $ن، ��@� Gط�ا� Aن ،وا�K)ا �)B ")ـ,را  ,اMO و  (�Dـت �یسـ و UO,$ـ

Aوا�  (�Dـت �$ـ" دا$ـ�G یB ,ا(ـ 	�د dB �5,ر  در [�ه�y@. �"ه" T�M از را /(�
ً  را /(ن وا�Q�� A �ا ,س��)L� از x�ط��@��ا�G ،�"ه" � Aوا�، F)ی" T�M د,M را 

  [�>@ در �5 �"ه" /(ن ���D)B ف�d   . @"ی(�
  ,ا(ـ" B(�ـ او و اسـ
 وا�ـA �<�ید  �� �?ر�x �5 ���	� "�ّ س �� .٢٤٦٧ �*(�)

   ١.داد T�M  ,ان �B ،ده" B(� و دارد ی �"ه" را "�ّ س /ن �?رج
(�)*� ٢٤٦٨. Gط�ا� Aن وا�/ 
 "�ّ سـ rیـ �ـ� سـل rیـ �?رج از *���G �5 اس

�	��، T�M ی د	�ـ� rی در ه�>@" ("ه@" اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�! و�,هت 
"$ �و �ـ� �ی ـ"ر  �� اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�! و�,هت ی T�M ا�� ���� �

(,اده و او سل rی �?رج ا("ازه ��   �"ه@"Mدد اش��، ���G* ید  /ن از�> �)B ـ�  ,ان� 

 - اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�! و�,هت ی T�M از - �وMدا�U د,�) . 

@yه��] K5B �5 رج?� x� ��ـ" و 5@ـ" ��gف را /ن از ���"ار ا�� ،دا$�G را س
$r "@5 �5 �y)/ 7�B ه")  ,ا(ـ" B(�ـ ،(ـ� یـ هKـ
 او سـل rیـ �?ـرج ا("ازه �� �

T�M ی  . �د��< اس
 ���FG /ن در 	�� �5 �ا��$�! و�,هت 
                                                           

اش  ايی از پرداخ++ت مخ++ارجی ک++ه ب++ر عھ++دهالبتّ++ه پرداخ++ت خم++س ب++ه زن++ی ک++ه ش++وھرش ب++ا وج++ود توان++. ١
ب+ه  - بدون س+ختی غي+ر قاب+ل تحّم+ل - دھد، در صورتی جايز است که نتوان وی را  باشد، آن  را نمی می

 .پرداخت مخارج، وادار کرد
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  �� ��دا�D �D_یاح��م د

(�)*� ٢٤٦٩. �ب T�M !@,ان �� ت��K� �)B و $,د K5B �5 � /ن �(@ـ" و ت��
�ء را ��"ار /ن  ,ا(" �U، �)Bدازد �B را� T�M ی  ���ـi �ـ� �UBداGMـ ��$ـ�! و�ـ,ه �یسـ

�� �" �FسJ� 
 /(�y ا��GF "ی(��� �
 سل [�� در/�" از ت��Mدا�U �B ء ،$,د� ��و(ـ� �
� �� ���,ط ه�>@" ("ارد T�M �5 $,د KJ� �B,ب$" ��$�G �هسل ت���.   
ن .٢٤٧٠ �*(�)K)ا  �B ")ا,   T�M � ه�ـن از را �$ـ" �Bـ �Mـ�G� Tّ�ـB �5  2ِا�,ا


�7 ��"ار �� ی �"ه" ا�,ال� K�MB �5 Aه وا�"$ 
 �١"هـ") (�" �یرا و��( U,ل ،اس
 �<ـ� اسـ
 ا$ـ�ل �8ّJ  ،�}�دازد �<�ید  �@T از را /ن ا�,ال T�M �?,اه" ا�� اّ� و

��)/ $" او �8و5 ی $�ع �j5 ا�زه �� .  
� ا�� .٢٤٧١ �*(�)�B �5 �� ن/ T�M 2�ّ�  	���G 
 س�,(
 �Q�� ��$ 8J در اس

��r "$
 یB ,ا( 	�د و �Mدا�U T�M دِ  از,M ل را /ن�، �� $ـ" ("ا$ـ�G �� ـ�M �ـ� 
�
 	,راً  را /ن �
�7  ,ا(" B �BوMدا�U  �� ـ�M ���ـ� ،Kـ
�( وا�ـA او �� 5ر [یا ،"ی(�

�ی� 
 اس  T�M د  از را,Mل�  2ِ�ّ�G� T�M 
Mدا�U  اداء در اسـ
 mزم Bو�ـ "ی(�
T�M 8ر س�ه و �ا(< ,5B "@�) .  

$" M �JGK�B,دش $�� در 	�د ه��ه .٢٤٧٢ �*(�)F) ـ�B "ا(ـ,  Tـ�M ـ� را� 
 سـ�8 5ـ� dBـ,ر  در ،�$ـ" �KـM 2JGـ,دش $ـ�� در ا�ـ� ���ـ� ،�Fـ�د <�ید  $��


 در �ا(<رMدا�U T�M ب,KJ� د,*) )�� �B ")ا,  T�M ـ�د <ـ�ید  $�� �� راF� 
ل و ��دن ج�?ر   ,ا(" d، �)B,رت دو ه� در و�G)از را /ن ا Tـ�M ا�ـ� و دارد �ـ� 

ه /ن �(<�"ار در ه�>@" $,د  �' ,5B ده��) "$�، ]�e 
 T�M ا�� اّ�؛ اس
�x از را
 �� و (�,ده �"ا ��ی �2JGK از و5 j5� ،"یـ(� sF7 را /ن $�ع �  ذّ�ـ

                                                           
بپردازد، احکام مختلفی دارد که بس+تگی ) پول(چنانچه فرد بخواھد خمس اموالش را از نقد رايج . ١

درآمد بين سال يا درآم+د م+ازاد در (نوع مال پرداختی بابت خمس . مثل الفبه عوامل گوناگونی 
گيرد يا مال قرض گرفته شده يا م+ال  انتھای سال يا مال مخّمس يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی

) مؤون+ه ي+ا غي+ر مؤون+ه، موج+ود ي+ا تل+ف ش+ده(نوع کاIيی که مشمول خمس است . ب) سالگشت
توان به  باشد؛ برای نمونه می ارد احکام مخصوص به خود را دارا میو ھر يک از اين مو. دارد
 . مراجعه شود ٢٣٦٩ھای مسأله  مثال
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O اوU �B یا ،/ن از ��" ا�� و $,د] T�M را   $ـ�� ��ـ �ـ,ّ5�x دسـG,ر ی ا�زه �
ه /ن �(<�"ار در dB �5,ر  در ،$,د  �' و ��Fد <�ید  ,5B ده��) "$�، ]� eـ
)�
K .  

 در را در/�"ش 	�د ا�� .٢٤٧٣ �*(�)�G)ا�ل س�F سJ� و (�,ده Tـ�M را /ن 

Mدا�U ه �5 $,د �G,ّ�� س}T ،"ی(�FG$ا �FسJ� و �5ده �	eا �� �y)/ T�M �� 
x�
 ��، T�M	�G  �ّ�2 ا�,اMدا�U �5ده 
�ی� ،اس )�
K �y)/ را �	eا 
Mدا�U 


 ،(�,ده�� K�MB �5 ل درب $,د �B وا�A او �� @"هی/ سK�  /(�� �<�؛ "ی(�
�� j5ی $�ع �  را �MـT ا�ـ� [�ه�y@ـ. "ی(� ��ا��� ا�� اd^ح ���ا او @"هی(�

هFG$ب اK� �5ده "$ �Bـ7 /نMـ,د  5ـ� dBـ,ر  در ،�$" داده ��	� �� را /ن و �

�ی� ،اس 
 دا(�B �GK ��	� و $"ه  �' /نM,د  ا�� [�ه�y@ ،�د��< TU را /ن اس

ه را xK�M او �5FG$ب ا� یUـT �ـ�	G[ /ن �ـ ،اسـ
 داده اeـ	� و 5ـ�ده �Kـ
�B "$� .  

(�)*� ٢٤٧٤. K5B �5 �B "اه,M T�M دازد�{�، �ی� )�
K K@�B د �یـز  �ـ� را از 
7�
ب /ن Bوا�7 �K� ن و (�,ده
 را ه��� T�M ی �}�دازد ��B ن �ـ� 5ـ�/ Tـ�M 

2�ّ�  �G	�� 7 از  �ارزان را�
 ه�>@ـ" �}ـ�دازد را /ن Uـ,ل و (�ـ,ده �Kـب /ن Bوا�7ـ �ـ
2JGK�، �� 7 /ن�
� eراB ه"$ "$�� در و ��K� )٢٤٧٠ (
 از �MـT دادن 5ـ� ��$

T@�  ید�> Q�� ل از,U )یرا (�" و���(،  ً��3� 8J� ل �ـ ا�ـ� [یـا /(�� �<� اس
 ا$�
م �و �8و5 ی $�ع �j5 ا�زهL)د ا,$. 

(�)*� ٢٤٧٥. ��r �)B ")ا,  T�M 2 �� راJGK� و داده  �� را /ن �5 5@" $�ط او �
 . ����دا(" �و



  ��ل ز@�ت

  : اس
 وا�A �,رد ده در ز5ت .٢٤٧٦ �*(�)
. ٣ �,. ٢ �@"م. ١��M� r*M )��ْ َ ا(<,ر. ٤) )x�*5(، �� ر [یـا ،�ـ,رد >�ـ

ت«
ّ

^Q �)ر��<« �GD� �B د,$ .  
  .$,د �GD� �B »[ی(�َ" « ،�,رد دو [یا �� (��ه. ٦ ط^. ٥
 ٧ .�G$ و. ٨� ٩ ."@Dم« ،�,رد س� [یا �� �,س(� س� أ(��« �GD� �B د,$.  
ره �ل. ١٠ LG���( ا@� Gط�ا� Aوا�(.   
  .$,د �B "ه�(� »�ز5,  ا�,ال« ،�(� [ �,ارد دهیا

   �ز>�' �0ل
و ،$�G« در .٢٤٧٧ �*(�)�، "@Dت »(��ه و ط^ ،�,س 5ـ� $ـ,د �B وا�B Aز�( ز5

8 �ه زدهی ،	�د�5 r���( ز5ت  �ّ�2ِ  &ی$�ا �یس و �,ده ا�,ال[ یا � jاه�	 "$ Bو�ـ �
ه $"ن  �م از TU "ی� را ��" سل اوِل � jب دوازدهK� "@5 و �� F� ���  ز ،<ـ�ید /Qـ

 را سـل[ یـا و �<ـ�رد ا�,ال [یا ��) �ه دوازده( 5�8 سل rی �5 اس
 BوG7 ��" سل
�@" B« �Bز5  سل«)  و ��Mـ ،�ـ, ،�@"م �B@ی ز5ت ��Gّ�2ِ  ا�,ال از <�ید  M��B در اّ�

x�*5 ]G$�� یr ل
�( $�ط 5�8 سK و e, �a 8 در /نpK� /اه" @"هی,M "�/ .  
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ره �ل � را��3 در .٢٤٧٨ �*(�)LG� دوازده 	ـ�د 5ـ� $ـ,د �B وا�B Aز�( ز5ت ،ا
8 �ه�5 r���( ز5ت  �ّ�2ِ  &ی$�ا �یس و �,ده /ن � jـ�اه	ـ" $ <ـ�ید  ���ـ �F �ـ� و �

� در ��دد �س}� /ن �� Bز5  سل rی�B �5 ��( ز5ت  �ّ�2ِ  &ی$�ا �یس i�� "$� .  
 �� Bز5  سل .٢٤٧٩ �*(�)@F�� لظ ���7 سJ� �B ل (� ��دد �@ـ��. K�$B س

�� در �ه زدهی $"ن �س}� از �@u,ر ،[یا�K� )زدهی ،)٢٤٧٧��7 �ه � �B "$ن. �@yه� 
ره �ل �,رد در �ه دوازده $"ن �س}� از@u,ر � �5LG��� در �5 ا�K� )ن��) ٢٤٧٨ "$، 

��7 �ه دوازده� �B "$� .  

  واR VL*ن ز>�ت �` ع��7ی�Rا
 FS,ت B!�,� &ی$�ا .ا��: $,د K� �j �B دس�G دو �� ز5ت و�,ب ی FS,ت &ی$�ا

d &ی$�ا .ب و ز5ت و�,ب یgGMاB ت,FS ی  ،ز5ت و�,ب 
ر @" از B!�,�& ی$�اF! :  

�7�v �دارا ،ز>�ت cِ$ّX�7  ء�R: اول �Rط *R�%  

>� ا�,ال ز5,  .٢٤٨٠ �*(�)@<�١ ���B �G$ا")  "$ �ـ� 5ـ� ی�Bـ,  و �@"م ��8 - �
ن�� در M,درو d,رت�ی  "@) /ن �(@ـ" و �ـن�� در �5ـ �$�G و �و ی ،ا(""هی�رو  /ن �

�A ��ه و �,ده رهd و ���B K5 ار(" و")B � /ن را �ـ�  ،" و�(@ـ" /ن� dـیزت ��
 ,M r�در (ی� x�
ل ز5, �ز5ت ("ارد و( - ورده اس� ��5 ه@,ز �� طـ,ر 5�ـ8 �ـ�  �


�"ه�در ( �	�د ���ّ�  - �� 8��B *?� د�	�5 �� �� -  sF7 (�ـ�ده /ن را ه@,ز B"ه $"ه و
) Aد وا��	ن / �� x 
�ز5K .  

�7�: دوم �Rطv �1 ،,نR )ح�)� *R�% ;� ی �ن�أع� Lت��  �>$ّ  Qیع[�و  �ی 

(�)*� ٢٤٨١. �y)(ـ� ،�*ـّ�	� �*ـه" ،��@��� "LK�، K�rِ  ،�ز5,  ا�,ال >@M ـ"اM 
)�F�5 (و "@) ز5ت ،�$" /ن ��)/ Aوا� )�
K .@yِل  ا�� ،[�ه� � !�$B�rِ  �ز5,  �

                                                           
 . ذکر شد) ٢٤٧٦( است که در مسأله یھمان ده مورد یکوزاموال . ١



 ٧١٧/  زكات مال  


�� "$� 8�� 
 ،jی5ـ�  �7/ن �j �� و /�,زش ،�[��K ا�م �!�ادار ی �!�ادار ��
��L و در�ن
�( وا�A ،��5,ر ا�,ال ز5ت ��( d,رت [یا در ،/ن (@"� و �ران�� ��K 

 ،	��ا ��8 �$" 5B�ّ  !@,ان ��rِ  �ز5,  �ِل  ا�� ��( و��!،  ,L*)نیدا ز5ت ،/ن �(@" و 

�( وا�A ا�,ال [یاK �>� ��)/ ّسـ& �ـ�5,ر ا�,ال,   ّ�یـ 	ـ�د ��ـrِ  �ـ� !@ـ,ان G�Bـ, 

 ،d,رت [یا در �5 "یدر/ !@,ان /ن از �ا	�اد� i�� دن,�  ا�,ال ،ز5ت  �ّ�2ِ  &ی$�ا �یس
  . ��د(" �B ز5ت �*�,ل ��5,ر

�7�: �0م �Rطv ن,، *R�=� زاد %�ده و %�ده,   

ب �" �� ه�>@" ا�,ال ��د�ن .٢٤٨٢ �*(�)g) "ت �*�,ل ،��س$" B(� ز5� .  

  ذ7ّ; در �>$ّ  �; %�G1R� *R ،�7ل: ���رم �Rط

ل ز5,  �ا�� 	�د .٢٤٨٣ �*(�)�� K5 را ازB  8�� "$� �G$دا A�8 طF7 ن را/ ��)/

 ز5ـت /ن ط�ـA �ـ� و ،�7ض �"ه" �<�یاز  �ّ�2 ز5ت �� د Mدا�U� ) Aوا�ـ�
؛ Kـ

  . "یه�>@" �G,ا(" /ن را وd,ل (�
� 	�د ا�� .٢٤٨٤ �*(�)�B ت /ن �� ه@,ز �5 را �<ـ�ید  �ـ� ،اسـ
 (<�	Gـ�  �ّ�ـ2 ز5

 ��ـd i,رت در ،ز5ت ،$,د ز5ت ��Gّ�2ِ  ،8ی J,  و sF7 از ��" �ل/ن  و �"ه" �7ض
  . اس
) �"ه�ر( �("ه�� �7ض !�"ه �� ،ز5ت FS,ت &ی$�ا �یس �,دن

  �=�R* �7[�ع �Rع�ً  ،�ز>� �7ل در 'Gّ�ف از �7��R I4]� :vط

$" و� 	�د ���ّ�
در  �ا�� �ل ز5,  .٢٤٨٥ �*(�)�B ّ�ف ازg  ن در/  ً ��@ـ,ع $�!
"$� B[ �� ا�,ا�یا �@��. $,د B(� وا�A او �� 5تز  ،�� 8��B  ت�� 8F7 �5 از  �ّ�2 ز5
�ی�$"   ��ا$�G $"ه) ��وه( ره[� B ت �� /ن و7' $"ه$"  8F7 �5 از  �ّ�2 ز5� 

ص �$" ز5ت  �ّ�2 (� -M '7ه�>@" وB �١د��
��و ( - � �B  ت �ـ�8F7 �5 از  �ّ�2 ز5

                                                           
ي+ه قب+ل از زم+ان وج+وب زک+ات ب+ه مل+ک موق+وف عل محص+وIت و درآم+د موقوف+ه، چنانچ+ه هالبتّ . ١

 . شود یIزم م  آنھا بر موقوف عليه، پرداخت زکاتداشته باشد، ھم وجود گر يط ديد و شرايآ در
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��x را از  gّـ�ف در /ن �@ـi  ،�ـ2 ط��Fـران �ـ� /ن �j5 $�ع �� !ّ�ـ
  �ّ�ـ2 ،/ن�ـ
$" (�,ده� .  

 (ـ�ر [یـا ،�"ه" d"�7 را �ز5,  �ل [�! �5 "ی(� B$�! ر(� 	�د ا�� .٢٤٨٦ �*(�)
A�,� &7� از ز5ـت �UداMـ
 ،[یـا �@ـ��. $,د B(� ��5,ر �ل از ز5ت $"ن س �Bـ

$" اس
 وا�A ،<�ید � �G$ت ("ا	 و	� �� (�ر �@� ��)/   .  

  ) >/��( ا���ر و �L، �7�D ،	[*م ز>�ت
(�)*� ٢٤٨٧. )K5B  ی�, ی�r �@"م �5 ���M  دارا dـ,رت در ،,ر هGK@"ا(< ی

8F7 8p ذB �5  "$ �5!�,� &ی$�ا �,دنK� ی$�ا ودر& dgGMاB �5 "اه,M "�/، " ی�
 . ه را �}�داز(" ز5ت /ن

  ) >/��( �7�D و ا���ر ،c$ّX'، �L ز>�ت %; 	[*م �` اm�G�Dی�Rا

ت �7>�ر: �Rط اّول
ّ
OC، ز>�ت c$ّX' ّ��در  ،در ز�7ن�7$ *R�% د�K  

� �	�د ا�� .٢٤٨٨ �*(�)�r ی �@"می �,  ��M یـ و �$ـ") 5*ـ�x( ا(<ـ,ر 
�� (ـ"ارد 	�ق و �}�دازد را /ن ز5ت "ی� ،�د��<  �ّ�2 /ن �� او ���ّ�
 درز5ت 
�ـ� 
یـ �?*ـF7 x,ل ی "ی�M  2یط�  از ی �$" $"ه �8d زرا!
 و 5*
 راه از ��5,ر 

$" /�"ه "یU" ،/ن �(@" و ارث� ت �� ز5ت  �ّ�2 ز�ن از 8F7 ا�� ا�
ّ

^Q 5,ر��، �)/ 
رج 	�د ���ّ�
 ازM و $"ه �� r�� د�	<�ید  �در و "یدر/  r�� ـ�د	2ِ  "یـ�"   ��Gّ�ـ


 ،��دد ز5تMدا�U ت�r !�"ه �� /ن ز5
�( اول �K و r� را ز5ـت "ی� دوم �
  . �}�دازد

ت: دوم �Rط
ّ
OC ب حّ*  %; ،�7>�ر�G� Q�ّX7 *0�%  

 ،�, ،�@"م ز5ت .٢٤٨٩ �*(�)��M ا(<,ر و )x�*5 (G7وB Aـ وا��B 5ـ� $ـ,د 
ب ��"ار ��g) "@ب و ��سg)  ٨٤٧« Fـً ی ��  $ـ"ه �GDـ� 5ـ� اسـ
 »dـع g"�س« /(�



 ٧١٩/  زكات مال  

١.�$" �B »�,��م�5   
ب ��"ار [�� � در ر��� .٢٤٩٠ �*(�)g) )jL� یت) وزن 

ّ
^Q ر�< �) ه@<ـم ،�

r*M ن"$ �)/ �B "$� .��ت ا�� ،[یا �@
ّ

^Q از ��" ��5,ر rـ*M در $ـ"ن 
 و7ـ

�Uدا و�,بM تب �ّ"  ��) /�" M,اه" �5( ز5g) "س��، 
Mدا�U ت وا�ـA /ن ز5

�B "$� � در ��5,ر �m,gJت ا�� اّ��B �5 �  ط,ب و�� 
ب �" �� اسg) ه�رس" 
"$� �
 و�,ب و7
 در $"ن r*M از ��" BوMدا�U ت G�5ـ� (gـب ��ـ"ار از ،ز5
 . ("ارد ز5ت ،$,د

ت ���ر
ّ
OC ;% ز>�ت c$ّX' ز�7ن ;��	  

 ��ـّ"  �ـ� �gJ,ل �5 اس
 Bه@<� ،�, و �@"م �� ز5ت  �ّ�2 ز�ن .٢٤٩١ �*(�)
�5 �$" "ه�رس ر$" از  ً	�! �� $ـ,د و ز5ـت ا(<ـ,ر و 5*ـ�GD�  xـ� �, و �@"م /(�

G7وB � Aوا�B  ,>� ن ا(<,ر/ �� �@" و (ی$,د �5 !�	ً��M ت� ز5، � 5ـ� اسـ
 Bه@<ـ
ن !�ب ُ!�ِف )( َ ْ�� /ن �� ز���M� r*M ( ,>ی�"@.   

(�)*� ٢٤٩٢. ��M  ًF�Q �� ده �,رد $�8 س�DG�7ار اس �B د��� :  
١ .��M در را ��B �5 *Mr ن �� و $"ه/ ��ْ َ ) �ـ,رد ،@ـ"ی�,  �Bـ) M*ـ r���Mـ

                                                           
ھای مت+داول  آنچه در مورد نصاب غYّت در روايات آمده است تعي+ين آن ب+ه وس+يله کي+ل و پيمان+ه. ١

ھايی که در زم+ان معاص+ر از آنھ+ا  در آن زمان بوده است ومقدار دقيق آن بر حسب کيل و پيمانه
ھمچن++ين تطبي++ق کي++ل و پيمان++ه ب++ر حس++ب وزن ب++ه ص++ورت ي++ک . عل++وم نيس++تش++ود م اس++تفاده می

باش+د؛ زي+را  ضابطه و معيار عام که در ھم+ه غ+Yّت م+ورد اس+تفاده ق+رار گي+رد، امک+ان پ+ذير نمی
ب++ر حس++ب طبيعتش++ان و عوام++ل ديگ++ر متف++اوت ) وزن حجم++ی(غ++Yّت از نظ++ر س++بکی و س++نگينی 

سانتيمتر مکّعب حجم دارد، چنانچه آن را از گندم پر  ١٠٠٠ای که  به عنوان مثال، پيمانه. ھستند
نمايند وزن آن بيشتر از ھنگامی است که آن را از جو پر نمايند، ھمچنان ک+ه اگ+ر پيمان+ه م+ذکور 
را از خرما به طور غي+ر فش+رده پ+ر کنن+د وزن آن کمت+ر از ھنگ+امی اس+ت ک+ه آن را از گن+دم پ+ر 

با ھم متفاوت ھستند و منافذ و فضاھای خالی واقع بين نمايند زيرا خرما و گندم در شکل و حجم 
ھای گن+دم اس+ت؛ بلک+ه گ+اه  خرماھای موجود در پيمانه، بيشتر از منافذ و فضاھای خالی بين دان+ه

باشند مثYً ميزان رطوبت در  ھای مختلف می افراد يک نوع ھم با ھم تفاوت دارند ودارای صنف
کند اين اس+ت ک+ه ھنگ+امی ک+ه  نچه امر را آسان میيک صنف بيشتر از صنف ديگر است؛ ولی آ

اش را ب+ه ح+ّد نص+اب اح+راز نماي+د، پرداخ+ت زک+ات آن  مکلّف نتوانست رسيدن محص+ول زک+وی
يق+ين ي+ا ) کيل+و گ+رم ٨٤٧( واجب نيست، ولی با رسيدن وزن غYت به مقدار نق+ل ش+ده در م+تن، 

 .شودکه مال زکوی به حّد نصاب رسيده است اطمينان حاصل می
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دهDGده@" �7ار اس .  
٢ .��M در را ��B �5 زه و (�م  
  . @"ی(� ��gف ،@"ی�,  �B ُرَطA /ن �� و اس
٣ .��M در را ��B �5 رس) �B "$ی Mَ^ل /ن �� و � OرM �B  ,ده ،@"ی�DG5@@" اس .  

��M� r*M )��ْ َ (ت �*�,ل. $ـ"ذ5ـ�  F7ـK� 8ـ8p در /ن ��j و �$" �B ز5
��M� زه  )Aت �*�,ل) رط�5 �$" �ا�,(� �� >@(�y ا�؛ �$" B(� ز5 *Mr ن/ 

ب ��"ار ��g) "س��، Gط�ا� AJGـK� ن/ 
 ،[�ه�y@ـ و �"ه@ـ" را /ن ز5ـت 5ـ� اسـ
��M� رسی M^ل( ( OرM(، ه�Z یا] 
$" وا�A /ن در ز5ت �5 اسF) .  

 : اس
 jK7 دو ا(<,ر ،5B�ّ  ط,ر �� .٢٤٩٣ �*(�)

١ .7�8 �5 یBا(<,ره x�*5 ن"$ �B "$ x�*5 از و (�,د r*M را /ن  ,ان �B و �
ده /نDG�5د اس .@<�]  ،یBا(<,ره� jاه�	ن "$ �� B 2 &ی$�ا�ت  �ّ �*ـ�,ل ،ز5ـ

  . "هGK@ ز5ت
٢ .7�8 �5 یBا(<,ره x�*5 ن"$ �)B "$� در را /ن و ��B �5 زه  
ده اسـDGاسـ 

ده 7�ــ8 !�	ــً  /ن 5*ــ�x $ــ,د Mr*ــ هj ا�ــ� یــ 5@@ــ" �BــDGاســ )�
 [�>@ــ. Kــ
  . ("ار(" ز5ت ،یBا(<,ره

ت ���ر
ّ
OC ز>�ت �Dب ��دا�Lم �7%�ط %; ,ن ز�7ن و��و اح ;��	  


 و�,ب ز�ن .٢٤٩٤ �*(�)Mدا�U ت �ـ"ا و /(� �� Dg ه@<م ،�, و �@"م در ز5
 �هU,س�G و 5ه از �, و �@"م �هدا(� �5دن�)/ �B "$� .  


 و�,ب ز�ن .٢٤٩٥ �*(�)Mدا�U ت در ز5��M� r*M )�� (، � اسـ
 Bه@<
رف �5�G� 
 اس��M� r*M )��  (ن /ن در و $,د �B �/ور ��i و $"ه "ه�> ز�

�y)@< ��M 8 راF7 از r*M ن"$ y��"@@ T{را /ن س � ]�U ـ�ارت و (,ر �یز  �5دن� 
بG	/ و "@) Bه@<ـ� ز5ـت �UداMـ
 و�ـ,ب ز�ن d,رت [یا در ،r*M "@@5 /ن �

 �5 اس��MB�5 را ی r*M ا("  ه(�,دi�� ور/�   . @"ی(�


 و�,ب ز�ن .٢٤٩٦ �*(�)Mدا�U ت /ن 5*ـ�x �/ور ��i ه@<م ،ا(<,ر در ز5


 �رو �� ا(<,ر dB �5,ر  در ،[یا �@��. اسMدر "F 8ی �� xـ"ه 5*ـ�$، � Bه@<ـ



 ٧٢١/  زكات مال  

رف �5�G� 
 و�ـ,ب ز�ـن ،@ـ"ی(� �Bـ �/ور ��ـi را /ن و @@ـ"�> �Bـ را x�*5 اس

Mدا�U ت ،"ن�> از ��" و @@"��y $"ن x�*5 از 8F7 را ا(<,ر >@(�y و �$" �B ز5

ی ��BطF �هروش �� را /ن !,@g�B r*M و (�,ده "F ـ� 8ی� xیـا در ،5@@ـ" 5*ـ�] 

�Uد و�,ب ز�ن ،d,رتMت ا$" �B $"ه "� ,� x�*5 �/ور ��i ه@<م ،ز5� .  

ت >�ر�(� را �}�دازدی�5 � Bز�( در 	�د .٢٤٩٧ �*(�)
ّ

^Q تیـ ،" ز5�  ا7ـ"ام "یـ
�� 
Mدا�U ت 5@ـر و 5ـ�ده �ـ"ا Mـ,د �ل از را /ن @��یا ی "ی�@� /ن [���JGK �� ز5

 �� ـ�M را تز5ـ �UداMـ
 یـQ ^�!Bـ�ض ��ـ�ا ا�� ،ز5ت �"ا�5دِن  از ��" و �<�ارد
�� در /ن e, �a �5 ("ارد ا$�ل ،("ازد���K� )اه") ٢٦٣٤,M "�/ .  

(�)*� ٢٤٩٨. Aوا� )�
K ـ�د	 �Fـd  و ��دا$ـ
 ز�ـن �ـ� �@ـ"م و �ـ,  ـ "یـ(�
 �/ور ��ـi ز�ن و $"ه x�*5 �� 8ی F" ا(<,ر ی ��س" 5ه از �, و �@"م ��"اسز

ی ��س" 	�ا /ن ��M� r*M ه/(< و $,د "ه�> (?8 از)  ��( $"ه ،�}ـ�دازد را ز5ـت 

  �ّ�2 /ن �� ز5ت �5 [�ه� ����	�� �B ")ت  ,ان هj ،�}�دازد را /ن ز5@< �5 �ی�ـ 

  . �"ه" �یرا (�" از را /ن �
�7 ،ز5ت !@,ان �� و (�,ده �
�7 را ز5ت ��"ار اس

 از F7ـ8 را /ن ز5ـت �?,اهـ" 	ـ�د و �د�ـ�<  �ّ�ـ2 ا(<ـ,ر �� ز5ت ا�� .٢٤٩٩ �*(�)
x�*5 دازد $"ن�{�، <�y)@ ��  ِ"g7 ت ز5ت ��gف �� �7"ر �� ��5,ر ا(<,ر از ز5

") و (ـ"ارد ا$ـ�ل ،اس
 وا�A او �� �5 �$" Bز5  ا("ازه �� $,د Mr* ا�� �5 ��س
	5B �B "$� . 

ت ���ر
ّ
OC 7(*ار ز>�ت ;��	 

ت ز5ت ��"ار .٢٥٠٠ �*(�)
ّ

^Q �)ر�/� ��یط�  �� >�ر�� �)/ >GـK�B ا�ـ�. دارد 
 ،�, ،�@"م �ر�/� ���ا��M ران /ب از ا(<,ر وده 7@ت ی (�� ی �DGیـ �ـ�دد اس ��ـ8 


ده [�ز� رط,�
 از ��g �هزرا!DGدر �5( $,د اس ) ("ارد ١ِ!^ج �� ز�( �ر�/� /(�
یـ �2!� ���( ی �2!� >ه( >ه /ب � ا�� و اس
) درd" ١٠( دهr jی /ن ز5ت j5ـ 
 ،)س83( َدْ�, ���وس �� ی $,د �ر�/� اس
 ر �5 ���,لط,  ه�ن /ب �Uِ¢  ���وس ��) !�2

                                                           
  . باشد یتلمبه و سطل م، مانند پمپ آب یل کمکيابزارو وسا، از عYج منظور. ١
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�F��  و "@)ی >ه از /ن � �)Mو ��*@" /ب رود 
ر�ـ/� را �ز5ـ,  �gJـ,ل یـ زرا!ـ� 
ر�/� ،d,رت [یا در �5( @"ی(�� � Uـ@� ( Kـr ��jGی ،/ن ز5ت) دارد !^ج �� ز�( /(�

"dدر (
  . اس
ده �ـران ب/ از هـj ا(<ـ,ر و ��Mـ ،�ـ, ،�@"م �ر�/� ���ا ا�� .٢٥٠١ �*(�)DGاسـ 

ده �(@" و >ه /ب از هj و ��ددDGد /ن اس,$، �y) @ـ"ی�<,  !�	ـً  5ـ� �$ـ" �ط,ر >@
 !�	ـً  ا�ـ� و اسـ
 Kـr ��jGیـ ،/ن ز5ت ،$"ه /ن �(@" و >ه /ب ���وس �� /ن �ر�/�

ر�/� @"ی�<, �  �5 اس
 �ط,ر ا�� و�$"  �B دهr jی xز5  ،$"ه �ران و (�� /ب �
 ً	�! �B  ,ر�/� 2یط�  دو ه� �� @"ی� از *���G روش دو از �Bی �� �ر�/� ه�>@" - $"ه �


 و (��< )j�j س� /ن ز5ت - �$" <�ید  روشDه "dدر (
  . اس
(�)*� ٢٥٠٢. O^� ر�ـ/� در /(�ـ �Sـ�ه �ر�ـ/� ,ه�$ـ ،ا(<ـ,ر یـ (?ـ8 درGMـن �

�B "$ن M,د (� �GMل و در�)ر��� �B@ی ه، 5�D�
ن �ر�/� GMدر �ـ�5,ر در ) Bز�ـ

ن /ن �5 اسGMدارا در�ه ��S �B "@$� �) 8F7 ا. /ن از��یـ ��Mـ (�ـل 	ـ�د ا�� [ی�@ 
ر�/� /ن �(@" و >ه /ب � را /(� و ��رد را ا(<,ر� "@5  و ��سـ@" Bدهـ ��Sه سّ[  ��  

TU ه� $"ن ازZ ه��S ا���ه ر$" ��S نGMر�/� را /ن ،در� ن ���� "ی(@�GM5,ر در�� 
ده [�ز� ,�
رط ازDGت ،5@@" اس$" �B دهr jی /�"ه دس
 �� �gJ,ل ز5� .  

 �ز5ـ,  �gJـ,ل @"ی�,  �B !�ف >@(�y 	�د $r 5@" و("ا(" �5 در .٢٥٠٣ �*(�)
 �ـ,ده /ن �(@ـ" و �ـران /ب �ـ /ن �ر�/� @"ی�,  �B @��یا ی ،$"ه �ر�/� 2یط�  دو ه� ��



 ،d,رت [یا در ،اسMدا�U س� j��< �� ت !@,ان5	 ز5B 
   .اس
 �ـ� �ز5ـ,  �gJ,ل @"ی�,  �B !�ف در �5 ("ا(" و r "@5$ 	�د ا�� .٢٥٠٤ �*(�)

 $ـ"ه �ر�ـ/� ،/ن �(@ـ" و د�ـ, و >ه /ب � @"ی�,  �B @��یا ی ،$"ه �ر�/� 2یط�  دو ه�


 ،d,رت [یا در ،اسMدا�U یr ��jGK �� ت !@,ان5	 ز5B 
  . اس

 �ـ �ز5ـ,  �gJـ,ل @"ی�,  �B !�ف در �5 ("ا(" و r "@5$ 	�د ا�� .٢٥٠٥ �*(�)
ی $"ه �ر�/� /ن �(@" و >ه /ب  دو هـ� �ـ� یـ "هیـ��د  �ر�ـ/� /ن �(@" و �ران /ب �

 ،d,رت [یا در ،اس
 $"ه �ر�/� 2یط� Mدا�U یـr ��jGـK ت !@ـ,ان �ـ� 5Bـ	 ز5ـ


  . اس



 ٧٢٣/  زكات مال  

 ،�, ،�@"م ا�� .٢٥٠٦ �*(�)��M ا(<,ر و  و�,د � و $,د �ر�/� (�� و �ران /ب �
ر�/�� ر�/� �� ج�ا�G <�ید  ،(�� و �ران /ب �� $" ("ا$�G /ن �(@" و >ه /ب �� � Bو

ز� jه  �5rـ �gJـ,ل $ـ"ن دیـز  �ـ� >ه /ب �5 �ا�,(� �� $,د �ر�/� >ه /ب �
 . اس
 دهr jی ��5,ر �gJ,ل ز5ت 	�ض [یا در ،(�@"

ر�ـ/� و�ـ,د �ـ و $,د �ر�/� /ن �(@" و >ه /ب � �زgJ�  ,5,ل ا�� و �  /ب �ـ
ر�/� �� ج�ا�G <�ید  ،/ن �(@" و >ه� $" /ن �(@" و �ران و (�� /ب �F)، �ز Bو� jه � 
 	ـ�ض [یـا در ،(�@@ـ" �5rـ �gJ,ل $"ن دیز  �� /(� و $,د �ر�/� �ران و (�� /ب

  . اس
 r ��jGKی ��5,ر �gJ,ل ز5ت
 در ،	�د ه�ن و 5@" �ر�/� /ن �(@" و >ه /ب � را Bزرا!G �	�د ا�� .٢٥٠٧ �*(�)

ور [�ز�L� ن/ )�� G!زراB �G$دا "$ر�/� �� ز�( �5 ��  �ـ� - �$ـ" ("ا$ـ�G >ـه /ب �
ورش [�ز� رط,�
 از  @� �5 �ا�,(�L� �5 ده ،$"ه  �ر�/� >ه /ب �DGاس �B  "یـ(�

ر�/� >ه /ب � را /ن و� �)B  rیـ ،$ـ"ه �ر�ـ/� >ـه /ب � B �5زرا!G ز5ت - "ی(�
��jGK ت و�� ،اس
 /ن ��U�B �5  ,زرا!G ز5@� Gط�ا� Aی ،وا�r jده �B "$� .  

 و �ـ, ،M*ـ r���Mـ ،ا(<ـ,ر از ز5ـت �UداMـ
 از U�xـ 	ـ�د ا�� .٢٥٠٨ �*(�)
�"@�B �5 ت ز5�)/ A"ار ،$"ه وا����ف را ا�,ال [یا از �g� ل !@,ان �� ،"ی(���، 

(,اده و M,د ��gف ��Mاش ")ی ،��س �� �	�� �� Q�� ت !@ـ,ان ز5ـت "یـ� ،�"هـ" ز5ـ
  . �}�دازد �5ده ��gف �5 را ���"ار

 	�د ا�� .٢٥٠٩ �*(�)��M� رسی) Mَ^ل( ( ��M� زه  )Aـ8 را) ُرَطF7 ـ�یا از�@ 
"F 8ی �� ��M� *Mr )��  (ت /ن �� و $,د @�ـ�یا ��ـ8 "یـ(� ��gف �د��  �ّ�2 ز5
(,اده ی M,د را /نM ی اش x)) 8یـ J,  را /ن و "یـ(� اهـ"اء �<�ید  �� ی �?,ر(" ���
 او ��ـr در ا�ـ� ه�>@ـ"؛ �د�� B(�  �ّ�2 ز5ت ،��"ار [یا �� ،��Dو$" را /ن ی ده" �و

7�B �B ")ْ�، "F 8ی �� ��M� r*M )��  (�B "$ ب �ّ"  �� وg) �B رس�" .  
� در را ا(<,ر 	�د ا�� .٢٥١٠ �*(�)�B �5 م اسـ
 dـدق /ن �ـ�) ِ!َ@ـA( ا(<ـ,ر (ـ

(,اده  ی M,د را /ن @��یا ���g� "@5 8فMی x)) اهـ"اء �<ـ�ید  �ـ� یـ ,ر(ـ"�? ���
7 ا�� dB �5,ر  در ،��Dو$" را /ن ی ده" �و 8ی J,  را /ن و "ی(��B �B ")ْ 8ی F" و �
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�� x�*5 ی�ی�,   �B "$، ��  "ّ� بg) �B ه�>@" - "�رس �� �e��� 7 ��"ار("ه��� - ، 
� در را ا(<,ر ا�� ا� و �"ه" را /ن ز5ت "ی��B �5 ره و "ه�(�س,Q 
 �5 �ط,ر �� اس

 ،"ی(� ��gف ،@"ی(<,  ِ!َ@A /ن ��Mدا�U ت
�( mزم /ن ز5K .  

(�g� "@5، �yف $"ن Mr* و7
 از U�x را �, ی �@"م 	�د ا�� .٢٥١١ �*(�)@< 
ب ا("ازه �� /(� Mr* وزنg) "$7 ��"ار ����e �� ه�>@" - ���") 5ـت" ز ی� -ه�
  . �"ه" را /(�

 P�17رج و ه I�ل �ه� [;یح�Gز>� 7ح�  

سgJ� �F,ل ز5, ه@< .٢٥١٢ �*(�)J� م�ـ� �ـ" (gـب  @�� ���,م $ـ,دیا ���ا �
 (� 	�دی"ه �رس �)B ")رج  ,ا ،�, ،�@"م ���ا �5 را یBه@�یه�  و �?��M ـ8 ا(<ـ,ر وF7 
م ،/ن از ��" ی /ن �� ز5ت  �ّ�2 ازL)داده ا 
8d از ،اس� �K5 ـ� ��" و (�,دهu�^� 

بg) ب ��"ار �� ،�?رج �^��u از U�x �ز5,  �ل >@(�y [ی�@��ا ،"ی(�g) "س��، 
  . �"ه" را /ن ز5ت "ی�

یـ �$ـ" Mـ,دش از >ـ� ،رسـ("ه زرا!ـ
 ��gف �� 	�د �5 را ���ر .٢٥١٣ �*(�) 
 �Mهی" "$�، �)B ")8 از  ,اd� �K5 "@5 و T{س �u�^� ب "یـ� ���ـ� ،"یـ�@� (gـ

بg) را 
FK) �� ع,�L� ل,gJ� 8d  . "ی(� �^��u $"ه �
(�)*� ٢٥١٤. �y)/ د �5 را
�
) /ن U,ِل  (�( �ل M,د از وJ  ان,@! �(@ـ" و ت��� 


 ،�د�� �B /نMدا�U ت
�( وا�A /ن ز5K  ً̂ 8d ا�� ��� 
 »�,��م�5 دوه�ار« زرا!
"$
 و ��� !@,ان �� را »�,��م�d 5"« دو
 	�& ،�د��< ت��Mدا�U تهـ�ار و « در ز5

"g�) 5,��م��ن »/ Aوا� �B "$dـ8 ا�ـ� و �� 
 هـ�ار« ز5ـت  �ّ�ـ2 از ��ـ" زرا!ـ

 و �$" »�,��م�5�� !@,ان �� را »�,��م�5 >�رd"« دو 5ـ� �ا�,(ـ� �ـ� - �د��< ت��

7ب �ّ"  از �("ه���"ار�g) �G�5 "$ز - �� jه  $*gJ� »"g,ل �("ه��7 ز5ت "ی�
ب �ّ"  از $"ن �G�5 و �"ه" را »�,��م�5g) "�� 2 از�ت  �ّ $ـ"ن سـ7& �,�ـA ،ز5ـ

  . ��دد B(� ز5ت
(�)*� ٢٥١٥.  � ��ـ" از �ّ�ـ2 ز5ـت �ـ�ایـرا 5ـ� ا(Kـن F7ـ8  یBهـ @ـ�ی�?رج و ه� 



 ٧٢٥/  زكات مال  

�� ا�G ،"ی(� gJ�B,ل �dف �@���) Aط وا�B  &ـ�	ـ� (�ـ,ده و K5 8ـd ,ا(" از �
ر� �B را�"ه" �Gّ �ز5ت ��?�B �5 ت، را��ـ"ار ز5ـت Mـ�ج  ��ـ�ا ��" از  �ّ�ـ2 ز5ـ

�@ـ�� ا��Gـط  ،�$ـ" ه ا�زه ��	�d �Gف /ن8 او در � و5یه�>@" از �j5 $�ع  ،(�,ده
،Aوا�  �)B �) �K5 ")ت �. "ی ,اx از �را Uـ � ,ا(" /ن �ـل ز5ـ,  Bا��GّF ��" از  �ّ�2 ز5

j5 $�ع ی�� �2JGK  ،"ن� >یدرو �5دن �  و5ی� ,J  ع5ـ�  ،8 ده"ی8 /(� �� ط,ر �*

�( [ d,رت mزمی�$@" و در ا rB �یTU از /ن در �?رج $�  ،[ 5@"�ا�� >@K �)/ 

( راLّ�B �� ع ط,ر("ن ���ا  ,ا(" �B ����؛ دارد (<� �*�  @�xز� در /(�  
ی درو و7 
*Mr ا��ت ،$"ن �F�3�   . "ی(�

 و) 5*ـ�x( ا(<ـ,ر و �ـ, و �@ـ"م (�,دن �(��U و �5دن وزن ا��ت .٢٥١٦ �*(�)
��MBا �5 را ی���ت  �ـ�5,ر ا��ت ا(" ,  B(� �و [یا �@��. اوس
 M,د � ،ده" �B ز5

 . "ی(� �K5 ز5ت از را

ت ���یاح��م د
ّ
OC ر�� �7%�ط %; ز>�ت ;��	  

ن ا�� .٢٥١٧ �*(�)K)ن >@" در ا�� �5 8g	 ی �ـ /(�ـ �gJـ,mت "ن�رس ز�ِن  
ی �, ی �@"م ،	�ق دارد <�ی�"ی ��M ی �gJـ,ل !�	ـً  /(�ـ ه�ـ� و �$" دا$�G ا(<,ر 
(�y ،$,د �KJ,ب سل rی@< �,gJ�B �5 ا در"Gا� �B "ب ا("ازه �� ،رس$ـ" (gـ�، 

 ادا ،"یـ/ �Bـ �"سـ
 و7ـ
 هـ� را ���� ز5ت و �"ه" رس" �B �5 �B,�7 را /ن ز5ت "ی�
ب ا("ازه �� رس" �B ا�G"ا در /(�y ا�� و "ی(�g) "$F) )"@<ن�اط� ه�@ �G$دا "$� �5 

� �,gJ�B �5 "�� 
ب ا("ازه �� "ی/ �B �"سg) "اه,M "$ ( /ن ��ـ��   �Fd  "@5 "ی�
ب ��"ار �� هj �رو ا�� TU ،��س"g) ت ،$,د ��ـ"ار �ـ� ا�ـ� و اسـ
 وا�ـA /ن ز5

بg) ت ،(*,د
�( وا�A /ن ز5K .  

 ا�� .٢٥١٨ �*(�)Mدر ��M ی ،�"هـ" ,ه�ـ� و �Sـ�ه �� Fـ� دو سل rی در ا(<,ر 

�y)ب ��"ار �� هj �رو >@g) "$� � �� Bو�@ Bب ��"ار �� 5"ام ��ه یg) "ـ$F)، 
��@� Gط�ا�  . اس
 وا�A /ن ز5ت ،

 ،�, ،�@"م ز5ت /(�� از ��" ا�� .٢٥١٩ �*(�)��M ا(<,ر و Aوا� "$، ��r 
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 �زgJ�  ,5,ل ز5ت "ی� ،�د��� /نMدا�U ؛$,د � ز5ت  �ّ�2 از U�x 	�د ا�� Bو
ن ��rِ  در و ��س" ارث ور�S �� ��5,ر �ل و �د��� �ز5,  ا�,ال ��)/ 2  ز5ـت ��Gّ�ـ

 را Mـ,د سـ�j ز5ـت "یـ� ،اسـ
 (gـب ا("ازه �� او س�j �5 �ورS از rیه�  ،$,د
  . �"ه"

(�)*� ٢٥٢٠. K5B �5  ً� و اس
 �"ه�ر $�!�B jت 5ـ� دارد ه /ن Mـ,دِ  �ـ� ز5ـ
2 �ل�ّ�  �G	�� 
� در �د��� ا�� ،اس�B �5  د /ن,Mل$" �,�,د ��  ز5ـت  �م "ی�

� از را�B �5 ت �ـ,رد [یا در و @"ی�( ادا را او �B"ه س}T و �"ه@" $"ه وا�A /ن ز5
<�� 8ّ5  ا("ازه �� او �B"ه ه�>@" $,د j5 �)B ز5ت س�j از �� َ  َ� O ّ	,G�B "$� � Bو

$" وا�A او ذّ�� در ز5ت ا��� "@)� �� ای[ اس
 ,نید  �یس@�: 

'��Kـو�  ه 5ـ� در ذّ�ـ� �ـ"ی,ن �ـ,ده، >@(�L� �y,ع �"هB ز5ت و سـی� �ـ"هB. ا
$"،ی�G�5 از 8ّ5 � �O او � Bی� �"ه  .ه �Uدا�GM $,د �ی" 8ّ5 �"هB ز5ت و س

ه �5 در ذّ�� �"ی,ن �ـ,ده ��*ـ�G از 5ـ8ّ  >@(�L� �y,ع �"هB ز5ت و سی� �"هB. ب
،"$ �O او ��  
FـK) ران �ـ�ی" � �O او را �ـ�[ �KـJGّ��[ ز5ـت و سـی� ط��Fـ�

jای[ ه ��ران j�K�  B� j5 (�,د؛ �@�F�ط jن �5 س�از س�j ز5ـت (�ـ� �ـ�  ,د،$ >@
،
FK) B� j5 د,$.   
(�)*� ٢٥٢١. K5B �5  ً� در و اس
 �"ه�ر $�!�B �5 �� ی �@"می �,  ��M یـ 

 : �د��� ،اس
 (<�	�G  �ّ�2 ز5ت ه@,ز �و �ا(<,ره

'�. ا@<�y) U�x ت �� /(�� از
ّ

^Q ت ��5,ر از را او [ید  و �B"ه ،ور�S ،�د��  �ّ�2 ز5
ت �� ز5ت ،ور� �S�rِ  در /ن از ��" و �"ه@" G�B,	ّ  <�ِ ید  �ل

ّ
^Q 2 ��5,ر�د��  �ّ�، 

ب ا("ازه �� س��*ن �5 ور�S از 5"ام ه�g) "س��  . �"ه" ز5ت "ی�

ت �� ز5ت  �ّ�2ِ  از U�x ا��. ب
ّ

^Q  ,5ه ،ر��"�B ه@" را او [ید  و")، �y) ��Lـ,ع >@
ل� ��
$" او �B"ه ا("ازه �� 	�& �، Aوا� )�
K ت
�ـ� �ل ا�� و ه@"�" را ز5 

���G* ه از"�B او "$ ادا �?,اه@ـ" ا�ـ� 5ـ� اس
 �7"ر �� او �B"ه dB �5,ر  در ،�
ت از ���"ار "ی� @"ی(�

ّ
^Q را ��5,ر jر �ـ� هـ ط��Fـر �ـ� را /(yـ� ،�"ه@ـ" ط��Fـ

�B "@ت دهب ا("ازه �� س��x �5 ور�S از 5"ام ه� ،�ل ���� در و ("ارد ز5g) د,$ 
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$" دارا هj را ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یس و�،   . �"ه" را M,د س�j ز5ت "ی�
 و �, و �@"م ا�� .٢٥٢٢ �*(�)��M ا(<,ر و� )x�*5 (�5 ت وا�ـA /(�ـ ز5ـ

$ـ" �Bـ (��Q,ب و ��Q,ب �@T �دارا( دارد �" و M,ب $"ه�(، Gط�ـا� Aن وا�ـ/ 


�( mزم Bو� ("ه" �" �@T از را M,ب �@T ز5ت 	�د �5 اسK ت از را ه�ـ� ز5ـ

T@� ب,M "؛ �"ه���� �B ")ت  ,ا  . �"ه"/ن  M,د از را jK7 ه� ز5
(�)*� ٢٥٢٣. Aوا� )�
K تت ز5

ّ
^Q د  از را,Mداز(" /ن�{� ���� 
Mدا�U 7�
� 

5�Q �هاس�@س  و U,ل ��8( �یرا (�" از /ن� ()�� 	5B 
 �ـ
��U 7داMـ
 Bو� اس
  . اس
 ا$�ل �8J <�ید  �5mه و ا�@س از /ن


 ا�� .٢٥٢٤ �*(�)Mدا�U  ِت ز5��M� *Mr ی x�*5 ـ�د �ـ�	 Aـ" وا�ـ$�، 
�)B ")ت  ,ا از را /ن ز5��M� زه �ـ
�7 را ز5ت ��"ار >@(�y ���� ،�"ه" ا(<,ر ی  

7 ��دل �?,اه" و "ی(� ���ار�
 ،/ن ���M� زه
 ،ا(<,ر ی  �� 7�
یـ �"هـ" /ن � 
x�*5 ی ��M� *Mr  ید�>، 
�� 7�
��( �"ه" � 8J� ل ��ا [�ه�y@. اس
 ا$�

$" وا�A او �� ا(<,ر ز5ت�، �)B ")ت  ,ا 5*ـ�x /(�� �<� �"ه" x�*5 را /ن ز5
$" /�"ه "یU" ز5ت ��Gّ�2 ا(<,ر ه�ن ِ[ �! از ��5,ر� .  

 ،�, ،�@"م .٢٥٢٥ �*(�)��M ا(<,ر و� )x�*5 (ت 5ـ� $ـ"ه �UداGMـ� /(�ـ ز5ـ
  . ("ارد ز5ت ��(" 	�د (�د هj سل >@" ا��

(�)*� ٢٥٢٦. �y)@< r� ،�, ،�@"م ���M ا(<,ر و )x�*5 (ـyّ�� �� 	ـ�د یـ (�ـ
 ز5ـت �ـ�5,ر ا�ـ,ال �ـ� ،ز5ـت FS,ت ِ& ی$�ا �یس �,دن ��d i,رت در ،�$" �L@,ن

2�ّ�  �B و �د�� �� ��� �Bّ !�$B �y و� از را �ـ�5,ر ز5ـت اس
 وا�L�، A@,ن 	�د ی (

 او �لMدا�U �A ا�� [�ه�y@. "ی(�d ت

ّ
^Q م در ��5,ر از ���ـ"ار یـ سل  �


 ،/نK� ی  . $,د B(� س7& او از ز5ت ،�$" �,ش�� 
 ،�, ،�@"م در ز5ت FS,ِت  ���ا .٢٥٢٧ �*(�)��M ا(<,ر و )x�*5زم ،)m (�
 Kـ

r�ت در  gّ�ف �� 7"رت �
ّ

^Q را ��5,ر �G$دا "$  �ّ�ـ2 ه@<ـم در ا�ـ� ،[ی�@ـ��ا. �
ت �� ز5ت

ّ
^Q �� AFس �)�B، r� ،"یـ(�  gـّ�ف /ن در ،��xو5ـ یـ M,دش (G,ا(" �

ت �� ز5ت
ّ

^Q و�2 �ّ�  �B و �د�� �y) "یـ� ،5@ـ" "ا�ـB Uدس�Gسـ /(�ـ �� @"هی/ در >@
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� ��8 ،�}�دازد را /ن ز5ت�B �5 AgQ ی $"ه�j  ,ّس& Z 7, �' یـ $ـ"ه سـ�7
 �ـ� 
�G	ی ر j� و $"ه r� J�Bّ�ـ در یـ (ـ"ارد /ن �ـ� Bدس�Gس و دا(" B(� را /ن ��ن ،/ن �
�rِ  و $"ه د	[$" �5ده 	�ا�,ش را J�x�ّ  /ن �� .  

یـ �ـ, یـ �@ـ"م �� ز5ت  �ّ�2 ���اذ�5 $"  �5 ط,ر ه�ن .٢٥٢٨ �*(�) یـ ��Mـ 

�( $�ط ،)x�*5( ا(<,رK ��ّQ ی در ��5,رr ن g?$Bـ ا�ـ� [ی�@ـ��ا. �$ـ" ��ـ


ن ی زرا!GMدر ��M ییـ $ـ�� در ا(<ـ,ر  GروسـBـ,ل 5ـ� دارد یgJ� ـ"ار �ـ� /ن�� 
بg) )�
K ن ��8 $?ص /ن ون ی زرا!
 ه�GMیـ $�� در را در Gروسـ�ـ�ید  >� 

ب ��"ار �� ��( /ن �gJ,ل �5 داردg) )�
K � �ـ� ��ـن دو هـ� �gJـ,ل ��L,ع Bو
ب �"g) �B "ر  در ،رس,dB �5 ل دو ه�,gJ�  ً �Kـب �ـ� سـل rی �gJ,ل !�	


 ��L,ع ز5ت اس
 وا�A "ی/Mدا�U د,$ .  

  �(�ه و طO ز>�ت
(�)*� ٢٥٢٩. )K5B �5 ^رت در ،دار(" �ه(� و ط,d ـ,� &ی$�ا �,دن دارا�!B 5ـ� 

d &ی$�ا وF7^ ذ�5 $" gGMاB �5 "اهـ,M "ـ�/،  را xیMـ,  (�ـ�ه و طـ^ ز5ـت "یـ�
  . �}�داز("

 �(�ه و طO %; ز>�ت 'cِ$ّX  �اm�G�D `ی�Rا

�7�: اول و دّوم �Rطv Oه و ط�)�، ��  P در'��م �0ل ع�@R�% A*�و � %�

(�)*� ٢٥٣٠.  �y� ط^ و(��ه r�� �y)@< ��� (�ـ�ه یـ�� ط^  ،�$" ١,ا(�ی 	�د د ی(
�� ،	�د B �5ه@<� و �د�� B(�  �ّ�2 ز5ت ��5,ر87 $"ی �!  �ـ,دن ��d i,رت در ،

ز ز5ت �� ���,ط سِل  ،ز�ن /ن از ،ز5ت FS,ت &ی$�ا �یسQ/ �B د,$ .  
�A ا�� .٢٥٣١ �*(�)d ^م در (��ه و ط
 ،/ن از ���"ار ی سل  �K� ی �,ش�� 

                                                           
م+ّدت  یشود البتّه اگر تنھ+ا ب+را یزکات بر او واجب نم، وانه باشدياز سال د  یا اگر در دوره  یحتّ . ١

ط زک+ات ير ش+رايوان+ه ش+ود در ص+ورت جم+ع ب+ودن س+ايک س+اعت و مانن+د آن در ط+ول س+ال دي
 . شود یواجب م
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  . $,د B(� س7& او از تز5 ،$,د

  �G� Q�ّX7 *0�%ب حّ*  %; �(�ه �ی طO: �0م �Rط

ب دو ط^ .٢٥٣٢ �*(�)g) دارد : 


��: اول '�9بK ل��� !�$B 
 TU ،اس
 »(?,د ١٨« ��دل /ن ���ل ه� �5 اس
G7وB �5 ^ط �� ��
K ل��� !�$B "�5 - ��س ��@� �y)/ �GD� دل $"ه�ده ��)U ل ���ـ

زار�� 
(y ، - اس@<� ن ،�$" دا$�G هj را ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یسK)ا  >��r jی "ی�

 ،$,د �B (?,د ُ(� ��دل �5 را) در�j "dو( دو( /ن� ��ـ"ار [یا �� ا�� و �"ه" ز5ت �


�( وا�A /ن ز5ت ،(�س"K .  
ل >�ر: دوم '�9ب��� !�$B 
 ���ـل سـ� ��ـدل $ـ"ه �GDـ� /(yـ� �@�� �5 اس

زار�� �B ی ،$,د@�B ل س� ا���ده �� ��زار ���)U لزار �����2 �	� سeد ا,$،  "یـ�
 اeـ	� ���ـل سـ� از G�5ـ� ا�ـ� و �"هـ" >��r jی �7ار از را ���ل L"ه�ه  �م ز5ت

�ده ز5ت "ی� 	�& ،$,د)U ل اسـ
 [�ه�y@ و ("ارد ز5ت /ن �دیز  و �"ه" را /ن ���
زار ���ل س� ا�� �B@ی ،رود �m >� ه��� �	eد ا,$  و �"هـ" را /(�ـ  �ـم ز5ـت "ی�

	� �G�5 ا��e"ار ،$,د ا����5  �	eت $"ه ا  . ("ارد ز5
ب دو (��ه.٢٥٣٣ �*(�)g) دارد : 


یدو : اول '�9بK j�5 دره �� ��ـزار ل���ـ »١٠٥« ��ـدل $ـ"ه �GDـ� /(yـ� �@

 ا(Kـن ،�$ـ" دا$�G هj را <�ید  &ی$�ا و ��س" ��زار ���ل »١٠٥« �� (��ه ا�� �5 اس

 ز5ـت ��ـ
 اسـ
 (?ـ,د »١٥« و ���ل »٢« �5 را) در�j "d( و دو( /ن >��r jی "ی�

�( وا�A /ن ز5ت ،(�س" ��"ار [یا �� ا�� و �"ه"K .  

�� �5 درهj >�8: دوم '�9ب@� �y)/ �GD� دل�� $"ه ،اسـ
 ��ـزار ���ـل »٢١« 
زار ���ل »١٠٥« �� ��زار ���ل »٢١« ا�� �B@ی�� 	eد �ا,$،  »١٢٦«  �ـم ز5ـت "یـ�

زار ���ل »٢١« از �G�5 ا�� و �"ه" >��r jی �7ار از را ��زار ���ل�� �	 ،$ـ,د اeـ
&�	  هـ� اسـ
 [�ه�y@ـ و ("ارد ز5ت /ن �دیز  و �"ه" را /ن ���ل »١٠٥« ز5ت "ی�
�< mزار ���ل »٢١« ا�� �B@ی ،رود ��� �	eد ا,$ م ز5ت "ی��   ا�ـ� و �"ه" را /(�
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�G�5 �	e"ار ،$,د ا����5  �	eو $"ه ا �G�5 ل »٢١« از��� 
  . ("ارد ز5ت اس
 اسـ
 "ه�رسـ (gـب �ّ"  �� (��ه ی ط^ �5 �$" دا$r �G$ ،	�د ا�� .٢٥٣٤ �*(�)

ی M��، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . LGK� "@5, و �J �2 "ی�
(�)*� ٢٥٣٥. K5B �5 ^ی ط را /ن ز5ـت ه�>@ـ" - اسـ
 (gـب ا("ازه �� او (��ه 

$" داده� -   G7وB ب ازg) اول j5 ه"*) 
��( ز5ت و�,ب &ی$�ا �یس و اس iـ�� 
"$  . �"ه" را /ن ز5ت "ی� سل ه� ،�

��رم �Rط � :O;  ،�(�ه �ی ط�7$; و %�ده دار0ّ�X7 �% یرا ,ن^ *R�%١   
 ط^ و (��ه س�� .٢٥٣٦ �*(�)� ���[ �ه�>@" (�x سّ�� از �؛ � �$"یرادار  ا�� ��

�G	ر jه $�"، ده رواج از ا�� Bو� �"ه@" را /ن " ز5تی�G	ا "$ ه�>@ـ" (ـ"ارد ز5ـت ،�
7 /ن (�x س���B "$� .  
5ر �� @
یز  ���ا هزن �5 �دارسّ�� (��ه و ط^.٢٥٣٧ �*(�) �B ")��، ـ,ر  درdB 

��� رواج �5�� 7 /ن ��B "$ ��	Gـ� ��ر ���^ت در U,ل !@,ان �� (��ه و ط^ �B@ی �
"),$، ����ـ� ا�ـ� Bو� اس
 وا�A /ن ز5ت ،ط�Gا� �@�� $ـ" �یـرا /ن �ـF)،   xز5ـ

Aوا� )�
K .@yتیز  [�ه�m/ه و ط^ ,ر��) Q�� ��ّت دار س  . ("ارد ز5
 ��	Gـ� ��ـر ���^ت در U,ل !@,ان �� (��ه و ط^ 5B �5@,( ز�ن در.٢٥٣٨ �*(�)

�)B "),$، س ��8( ��8 �ه(� و ط^ ��Q از �5 �	�� �هU,ل ی �5�Q �ه U,ل و اس�@
�GM  . ("ار(" را (��ه و ط^ ���B "),$، j س

ب .٢٥٣٩ �*(�)g) ^ه و ط��) �)ب �"ا�K� �B د,$ .�� هـj 5ـ� K5Bـ [یـا �@
$ـ" اول (gـب ا("ازه �� /(� 5"ام ��ه ا�� ،دارد (��ه هj و ط^F)،  ً̂  ���ـل »١٠٤« �ـ�

�( وا�A او �� ز5ت ،�$" دا$�G ط^ ��زار ���ل »١٤« و (��ه ��زارK "هـ� ه�>@ـ 

 دو� jب �ّ"  �� هg) "س��.  

                                                           
ک+ه از   یش را ب+ا پ+وليس+ت اف+راد مع+امYت خ+ويشود امروزه ک+ه معم+ول ن ین شرط معلوم مياز ا. ١

 . زکات طY و نقره وجود ندارد  یبرا  یموضوع، جنس طY ونقره باشد انجام دھند
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و  �` ع�ــ�7ی� Rــ�ای%ــ� وLــ�د 0ــ� - �v 0ــ�ل ز>ــ�'یــKــ�د : �ــ[R I4ــ�ط

m�G�Dا� -  Oط v�  � �(�ه %�R*ی�7

رج 	�د ��rِ  از ،�ه زدهی [�� در (��ه و ط^ ا�� .٢٥٤٠ �*(�)M یـ $,د (gـب از 

�( وا�A او �� ز5ت ،$,د �G�5 (��ه و ط^ اولK ؛ از ��ـ" &ی$ـ�ا زا h��Bـ ا�ـ� ا�ـ

ه �� ورود و زدهjی �ه $"ن  �م� jت ،��ود [�� از دوازده �ـ�5,ر (�ـ�ه یـ طـ^ �� ز5
2�ّ�  �G	�� 
  . اس

 �<ـ�ید  ءB$ـ �ـ دارد 5ـ� را �ا (�ـ�ه و طـ^ �ه زدهی [�� در 	�د ا�� .٢٥٤١ �*(�)
ی "ی(� !,ض 
�( وا�A او �� ز5ت ،)"ی(� ذوب( 5@" /ب را /(�K ـ؛� ��ـ�ا ا�ـ� Bو


 از ر	�اMدا�U ت �طـ^ �B@ـی 5@ـ" !ـ,ض <ـ�ید  دار سـّ�� (�ـ�ه و طـ^ � را /(� ز5
 دار سّ�� �ط^ ی (��ه � را دار سّ�� (��ه ی "ی(� !,ض دار سّ�� (��ه ی ط^ � را دار سّ��

زدهjی �ه $"ن  �م   هj ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یس و "ی(� !,ض 7(ـ" �Bـ��، Gط�ـا� 
Aن وا�/ 
  . �"ه" را /ن ز5ت �5 اس

ه در 	�د ا�� .٢٥٤٢ �*(�)� jا(��ه و ط^ ،دوازده�ت �*�,ل �5  /ب را ،اس
 ز5
(�y و �"ه" را /(� ز5ت "ی� ،)"ی(� ذوب( 5@"@< �� AFی وزن ،�5دن ذوب س 7�
 �ـ
�)/ j5 د,$،   . �"ه" �,ده وا�A او �� �5دن ذوب از U�x �5 را Bز5  "ی�

(�)*� ٢٥٤٣. �y) از *ـ���G ،اسـ
 ز5ـت �*ـ�,ل 5ـ� �ا (��ه و ط^ سّ�� در >@
 �ـ� dB �5,ر  در ،@"ی�<,  (��ه و ط^ سّ�� ،/ن �� ا�� ،�$" �<�ید  	�� ،���,ل ا("ازه

ب �ّ" g) "س�� x �xg ه�>@" ،اس
 وا�A ز5M ��  "ّ� بg) "ـ ،(�س� ا�ـ� Bو

�( وا�A ز5 x ،@"ی(<,  (��ه و ط^ سّ�� ،/ن ��K، "@<ه� xg�M ��  "ّب �ـ (gـ

  . ��س"
$ـ" �?�ـ,ط �<ـ�ید  	�ـ� �ـ ���ـ,ل ��"ار ��  (��ه و ط^ سّ�� ا�� .٢٥٤٤ �*(�)�، 

�y) UBـ,� از یـ ،دارد <�ید  	�� ���,ل از *���G �5 �ا (��ه و ط^ سّ�� از را /ن ز5ت >@
Q�� ه" (��ه و ط^ سّ�� از"�، �7 �5 �$" �7"ر �� Bو�
 Bز5ـ  �ـ
�7 ا(ـ"ازه �ـ� /ن �

"$  . رد("ا ا$�ل اس
 وا�A او �� �5 �
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�7��R I/R :vط Oا�* �(�ه و ط��%  ً�Kّ�ف �7>�ر ا�7ال در ع�G' ی���*   

�r ط^  .٢٥٤٥ �*(�) (��ه سّ��یا�� �  i)��یدار �� سAF و�,د �! B  اید�� �>� 
��ّ,  8��g  xّ�ف (� �Bّ"ت 7�x �ـ� سـ�7
 ر	Gـ�  ،"ی(G,ا(" در � یـ��ـ8 /(�ـ� �ـ

 �j $"هیAgQ $"ه  "$  . /ن �ل ز5ت ("ارد ،�

  �(�ه و طO ز>�ت ��دا�D ز�7ن

یـ ،�"هـ" ��	� �� ،زدهjی �ه $"ن  �م از ��" را (��ه و ط^ ز5ت "ی� 	�د .٢٥٤٦ �*(�) 

 در �� �j�� M و "ی(� �"ا M,د �ل ازMدا�U ت�� در ز5�K� )اه") ٢٦٣٤,M "�/ .  

  	��0[* و 	�و ،��R ز>�ت

(�)*� ٢٥٤٧. )K5B �5 r�� �G$ یی �و  "@Dس,� "@GKـ,رت در هd دن�ـ دارا, 
d &ی$�ا وF7^ ذB �5  "$ �5!�,� &ی$�اgGMاB �5 "اه,M "�/، یـ $ـ�G ز5ت "ی� 
ی �و "@Dس,�  ,Mیx داز(" را�{� .  

   	��0[* و 	�و ،��R %; ز>�ت 'cِ$ّX  �اm�G�D `ی�Rا

  %�R* داG' ;�Rّ�ف ع��Kً  �7>�ر ا�7ال در %��ا�* �7�v: اول �Rط

�r ا�� .٢٥٤٨ �*(�)�  �G$و ی� 7�ـ8 �ـّ"ت ��ـ�ا B!ـ�� سـAF �ـ� ، �,سD@"ی 
��ّ, B ")ا,G) در x��x /(�� ��8 ،"ی(�  gّ�ف �� �� 
ی ر	�G س�7 AـgQ یـ $ـ"ه 

j� ه"$ "$  . ("ارد ز5ت �ل /ن ،�

 در وا@ـX� oـ�ط= �هـ���ا	ـ�ه از 0ـ�ل '��م در �7>�ر �ا��ت�ح: دوم �Rط

�R١[*ی��� ��ا ،,ن ��7[* و �%�ن�% ،د  

(�)*� ٢٥٤٩. �G$، )ا"@Dو و �,س�B  ه�5 درده  ��BطF �ه ط,ل سل از >�ا�DGاس

                                                           
  .شود گفته می»سائمه«کنند، ھای طبيعی استفاده می به چنين حيواناتی که از چراگاه. ١
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�B  "@@5، '�! ق ("ارد�	و  
ن وا�A اس* ه�� و ز5B �5 ا /ن از ,ان���< �B "5@ـ 
�r �"ون� "$�r �دارا ی �� "$ ا�ـ� [ی�@ـ��ا.  زه ی �$" r*M ��5,ر !�' ،�

�r 	�د ط,ل در �,سD@"ا(x و اس
 M,درو هن�� و ه!�' �دارا �5 �$" B@�ز� �
  . �}�دازد را /(� ز5ت "ی� ،&ی$�ا �یس �,دن ��d i,رت در ،�B "@@5 >�ا /ن در سل

ی �و ی $�G ا�� .٢٥٥٠ �*(�) "@Dم در �,سـ !�ـِ'  از ،/ن از ���ـ"ار یـ سـل  �ـ
 زرا!Gی $"ه "ه�>B �v  ه"$ �G$ یـز5ـت (ـ"ارد و 	ـ�ق (ـ"ارد !�ـ'  ،"ی� (�ی5 �5


�r � ،زرا!ِل ��� "$� 	�7ـ�ـ( و  �Fـحیـ�$"  FgQB ،<�ی	�د د  ی,ا(ت �B  ـ"ارد)
�A ��,ان �� ا�GM"ن �ی>� d ر� "$ر � از روی,ان �<)� .  

ی �و ی $�G ا�� .٢٥٥١ �*(�) "@Dم در �,س "ه�ـ> !�ـ' از �5Bـ ��ـ"ار سل  �
�ر!� زار!
 از Bا("5 ��"ار ی �?,رد $"ه� �v ی�  در @ـ"ی�<,  !�	ـً  5ـ� �ط,ر �� "ی(�
ن�� !�' از سل  �م� /ن ز5ـت �UداMـ
 ،�B "@5 >�ا ی اس
 (�,ده >�ا ،/ن �(@" و 

Aوا� �B "$$" �B !�ف ،��5,ر ا�� ص� *? در �ان�� و �� .  
ن ا�� .٢٥٥٢ �*(�)K)ـ�ا ا�� �Gو ،$ـ K5Bـ 5ـ� را B>�ا�ـه Mـ,د �,سـD@" و �ـ

�G$�)  �Mاری"�    ١.ه را �}�دازد وا�A اس
 ز5ت /ن ،ط��@�� ا�G ،5@" ا�ره ی "ی(�

و  �` ع�ــ�7ی� Rــ�ای%ــ� وLــ�د 0ــ� - �v 0ــ�ل ز>ــ�'یــKــ�د : 0ــ�م Rــ�ط

m�G�Dح - �ا v��7�*R�% ا��ت �7>�ر� .  

ه زدهی [�� در ا�� .٢٥٥٣ �*(�)�، Uررج 	�د ��rِ  از ��5,ر نی>�M "),$ 8ـ�� 
ب از /(�  �"اد ی ��Dو$" را /(� @��یاg) ت اول او �ـ� ز5ت ،$,د �G�5 ,ان�� /ن ز5

Aوا� )�
K ؛UـT از  و زدهjیـ �ـه $ـ"ن  �م از ��" ،��[ ر	Bh�� ]G از $�ای& از اّ�
ه �� ورود� jارد و  ،دوازده") ��Sت او وا�ـA  اس
 ��	�G  �ّ�2 ��5,ر ,ا(ت�� �� ز5


 $,دMدا�U 
  .اس
 5ـ� را �$ـ�G و �,سD@" و �و ،زدهjی �ه $"ن  �م از U�x 	�د ا�� .٢٥٥٤ �*(�)

ی M,دش �@T از B,ا(�� � دارد Q�� T@� دش,M ر [یا و 5@" !,ض5 �� "g7 ار�	 
                                                           

  .ان سائمه نسبت به چنين موردی، اشکال وجود داردزيرا در صدق عنو. ١
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$" ز5ت ازF)، رت [یا در,d، ت
�( وا�A او �� ز5K؛  	�ار ���ا sی �,  [یا ا�� اّ�
م ز5ت ازL)ا �B ت ،$,دً̂ �� g7" 	�ار از ز5 ��، 8�< "@D8 و �"ه" �,س�< "@Dس,� 
١،�$ـ@" دا$ـ�D@� �Gـ
 (ـ,ع rیـ �ـ,رد دو ه� dB �5,ر  در �د��< <�ید   ً̂  دو هـ� �ـ�

"@Dده ��$ �,س "@$زدهjی �ه $"ن  �م   هj ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یس و � 7�B ")��، 
Gط�ا�  . �"ه" را /(� ز5ت �5 اس
 /ن mزم 

  �G� *0�%ب حّ*  %; ،�7>�ر �ا��ت�ح 'X*اد: ���رم �Rط

(�)*� ٢٥٥٥. �G$ ب دوازدهg) دارد :  
 ز5ت ،(�س" ��"ار [یا �� �ه$G  �"اد   و اس
 �,سr "@Dی /ن ز5ت و $U �G@� :لاّو 

  . ("ارد
  . اس
 �,سD@" دو /ن ز5ت و $�G ده :مدّو 

�ده :م�ّ� )U �G$ ت و  . اس
 �,سD@" س� /ن ز5
��رم�: ��
K �G$ ت ور /ن ز5�< "@Dس,� 
  . اس
�� !: ��
K و �@U �G$ ت و  . اس
 �,سU "@D@� /ن ز5
�%&: ��
K و x$ �G$ ت و$" $"ه دوم سل 8Mدا �5 اس
 �$r �Gی /ن ز5� .  
�$" $"ه س,م سل دا8M �5 اس
 �$r �Gی /ن ز5ت و $x$ �G و Bس :ه#"� .  

� $ـ"ه >�ـرم سـل داMـ8 5ـ� اسـ
 �$ـr �Gی /ن ز5ت و $x$ �G و >�8 :ه%"
"$� .  

��': 
g$ ی وr �G$ ت و$" $"ه jL@U سل دا8M �5 اس
 �$r �Gی /ن ز5� .  
�د :دهGDو ه x$ �G$ ت و$@" $"ه س,م سل دا8M �5 اس
 �$�G دو /ن ز5� .  

 $ـ"ه >�ـرم سـل داMـ8 5ـ� اسـ
 �$�G دو /ن ز5ت و $r �Gی و (,د :�زده�ی
$�@" .  

                                                           
ش+وند، دارای ارزش اس+تعمالی  به عبارت ديگر، حيوانات مذکور ک+ه ع+وض و مع+ّوض واق+ع می. ١

ش++وند و ارزش اص++لی  مش++ترک باش++ند يعن++ی منفع++ت غال++ب آنھ++ا ک++ه ب++ه جھ++ت آن نگھ++داری می
 .حيوانات مذکور به ھمان است، يکسان باشد
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�
�� و d" :دوازدهK ی وr �G$ و � m ،$ـ�G >�ـ8 هـ� ��ـ�ا ی "ی� �5 اس
 /ن از �
 ه� ���ا ی و �$" $"ه س,م سل دا8M �5 �"ه" �$r �GیL@Uه �G$ یـr �Gـ$� 

ی و �$" $"ه >�رم سل دا8M �5 �"ه" ه و >�8 �L@U، ب دو ه�K� "در و 5@ـ 
h��B ارد,� jه ��ّ?� 
ه ی ،>�8 � �5 اسL@U بK� "@5 "@) در Bو�ـ ،Kـ
یدو  �

ب �ط,ر "ی� ،d,رت ه�K� "@5 �5 <��� 7�B ")��> ا�� ی ،(�� 7�B �B ")�، 
$" *�G$ ���G ُ(� ازF)،  ً̂  5ـ� �$ـ�G دو $ـd �Gـ" ��ـ�ا "یـ� ،دارد $�G »١٤٠« ا�� ��

8Mل دا  . �"ه" ،$"ه س,م سل دا �5 8M�r �G$ی $�G >�8 ���ا و $"ه >�رم س
ب دو [�� � ز5ت .٢٥٥٦ �*(�)g) Aوا� )�
K، TU اد  ا��"�  دارد �5 ی�G$Bه

ب ازg) �5 اول �@U 
ب ��   ،�<�رد اسg) ده �5 دوم 
$" "ه�(�س اس�، &�	  "یـ�
ب در ��j و �"ه" را /ن $U �G@� ز5تg)  . اس
 ط,ر [�ه� ��( ��" �ه

ب دو �و .٢٥٥٧ �*(�)g) دارد :  
 Bس: اول '�9ب  
�� rی �5 ز5ت /ن اس$"  �B $"ه دوم سل دا8M �5  �,س�

ط�ا�G و Aوا� 
�� /ن �5 اس$" و    �"اد �وهـ �ـ� سـ (� �,س�B ت �(�سـ"ه ز5ـ
) Aوا��
K .  

�� rی /ن 5تز  و اس
 8>�: دوم '�9ب مسـّ,  سل دا8M �5 اس
 �ا �ده �,س

�( وا�A >�8 و Bس [�� � ز5ت و �$" $"هK،  ً̂ �� K5B �5 سB و ُ(� و ،دارد �ـ
&�	   �"ه" را �و Bس ز5ت "ی�
د �یز  �و >�8 از ا�� ��( و �G$دا "$�   �� 
g$ ه�(�س"، &�	  >�ـ8 ز5ت "ی�
 دو "یـ� ،دارد را اول (gـب ��ا�ـ� دو >ـ,ن "�رسـ 
$g �� /(�� از ��" و �"ه" را �و

�� اسـس �ـ� یـ "یـ� ،رود �ـm >� ه� [�ه�y@ و �"ه" $"ه مدّو  سل دا8M �5 �ا �,س
ب دو ه� ی ،>�8 ی Bس !"دK� "@5 ت و ،�"هـ" $ـ" �GDـ� �5 �دسG,ر �� را /ن ز5

�ب �ط,ر "ی� BوK� "@5 �5 <��� 7�B ")��> ا�� ی ،(�� 7�B ـ�B "ـ)  ـ ُ(ـ� از �
���G* "$F)،  ً̂ د ا�� ��GDو هب >�8 و Bس�  "ی� ،دارد �K� "@5، & ا�� >,ن�	ـ� � 

ب Bس !"د اسسK� "@5، وِ  ده(@" �,ارد h��B در و �(" �B ("اده ز5ت �� "d و 
��
K )١٢٠ (��ّ?� 
  . اس
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(�)*� ٢٥٥٨. "@Dس,� �@U بg) دارد :  
 !ـ"د �ـ� �,سـD@"ان  �ـ"اد  ـ و اسـ
 ",سr �@Dی /ن ز5ت و اس
 !"د >�8 :اول

  . ("ارد ز5ت ،اس
 "ه�(�س >�8

�� و d" :دومK ی وr 
$" �B �,سD@" دو /ن ز5ت و اس� .  


یدو  :��مK ی وr 
$" �B �,سD@" س� /ن ز5ت و اس� .  
��رم�ر /ن ز5ت و اس
 rی و g"�س :�< "@Dس,� �B "$� .  
�� !: "dر  . �"ه" �,سr "@Dی �,سd "@D" ه� ���ا "ی� �5 اس
 /ن از �m � و >�

ب دو [�� � ز5ت .٢٥٥٩ �*(�)g) Aوا� )�
K، TـU ره ا�ـ� ��,سـD@"ه $ـ�
K5B ب ازg) 8 �5 اول�< 
$" *���G اس�، ب ��  g) �5 دوم "d و ��
K یـ وr 


$" "ه�(�س اس�، &�	  و (ـ"ارد ز5ـت /ن �دیـز  و �"ه" را �,سD@" >�8 ز5ت "ی�
j�� ب درg)  . اس
ط,ر  [�ه� ��( "�� �ه

و  B$ـ�G !��ـ ،در �,رد ز5ـت $ـ�G ،,ا(ت�وا�A $"ن ز5ت � ���ا .٢٥٦٠ �*(�)
Q���! �B، وو �ـ�  �,سD@" ،در �,رد ز5ت �,سx "@D و��و و �و� ،در �,رد ز5ت �

 B,ا(ـت هـj 	�7ـ� �ـده �ـ,دن �ی$,د و (�  KJ� T@� rB,ب �ی ،*x�r و $�و �
  . ("ارد

 (�D >@" ا�� .٢٥٦١ �*(�)� jان در ه�G$ ی $ـ@" rی$ـ�  �,سـD@"ان یـ �وهـ�، 
ن ه�5"ام)/ �5 xب �� س��g) ه�رس ,ان�� /ن �� ���,ط اول" "$�،  �"ه" ز5ت "ی�

ب از �G�5 او س�K5B �5 j �� وg) اول 

�( وا�A ز5ت اسK .  
ی �و � >@" در (r �Dی ا�� .٢٥٦٢ �*(�) �G$ ی "@Dس,� �G$دا "$ هـj �رو و �

ب ا("ازه ��g) "@$�،   . �"ه" را /(� ز5ت "ی�
(�)*� ٢٥٦٣. �G$� �5 ��  ت !@,اِنده "ی� $,د �B داده ز5� "$� � در 	ـ�د ا�� Bو

ب �,ردg) j*$، در ��] x)ا�G$، �G$ ده�� دو �$" ("ا$�G س�، �G$ �) س� ��5	 سB 

  . اس
 ��ّ �? 5"ام ه� "ی�M  در �$" ("ا$�G هj را /ن ا�� و اس

(�)*� ٢٥٦٤. "@D,س��ت !@,ان �� �5  �UداMـ
 �,سـD@"ان ز5ـت یـ $ـ�Gان ز5ـ
�B د,$، ��@� Gط�ا� Aوا�، ً̂  "ی�  !@ـ,ان �ـ� 5ـ� ��ـ� و �$ـ" $ـ"ه دوم سل دا8M أ7
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 ز5ت�)/ 
Mدا�U �B د,$، ��@� Gط�ا� Aوا� $" $"ه س,م سل دا8M "ی�� .  
(�)*� ٢٥٦٥. "@D,س��د �5 را �	 
� از ��?gGـ� �ـ7�xG ا�ـ� ،دهـ" �B ز5ت �
 /ن �
�7 �5 را ��,سD@" اس
 ��B �Gو� ("ارد ا$�ل "�$ �G�5 او <�ید  ��,سD@"ه

م از�    . اس
ط,ر  [�ه� ��( $�G و �و �,رد در ��j و �"ه" اس
 *x ���Gی�,سD@"ه
ی �و �دارا 	�د ا�� .٢٥٦٦ �*(�) "@Dی �,س ,ب�ـ�� و sی�ـ�  5ـ� �$ـ" B$ـ�Gا( 

"@GKا�� [یا ،ه A�,� &7  . �}�دازد را /(� ز5ت "ی� $,د و B(� ز5ت $"ن س
ی �و �دارا 	�د ا�� .٢٥٦٧ �*(�) "@Dیـ �,سـیـ sی�ـ�  ه�ـ� 5ـ� �$ـ" B$ـ�Gا(  

ی ,ب��� U�� "@GKه، �B ")ت  ,ا�j ه�� ا�� Bو� �"ه" /(� M,د از را ز5 و �B !�Aو  س
$@" �,ان�، �)B ")ت  ,ای ,ب��� ی sی��  B �5,ا(�� /ن از را /(� ز5 U�� 
 ،�"ه" اس
 از h��B ا�� �����)/ j� و �Aـ! �B <�ید  دس�G و ,ب��� �ا دس�G و sی��  h��B و س

$@" �,ان � �"اد و ��U � �"اد�، Gط�ا� Aن وا�/ 
 ,ان�ـ� ،/(�ـ ز5ـت ���ا �5 اس
j�  . �"ه" �,ان و �B !�A و س


�( mزم .٢٥٦٨ �*(�)K ت (gـب Mـ,د از "ه�رسـ (gـب �ـ" �ـ� �5 ی�G$Bه ز5
5	 �"ه" �<�ید  $�G ا�� ���� ،�"ه"B 
 ��ـر ��ـ( �,سـD@" و و� در ��j [یا و اس

�r [ی�@��ا. اس
 در �Mدا�U تب از ز5g) و Qـ �ّ�ـ�? ،/ن ��ـ�B "ـ$�ی�ـ ���ـ� � 

7 �3�2 اس�
� �G$ یی �و  "@D,س���5  
 "ی�� ه�>@ـ" �"ه" U,ل ،�}�دازد ز5ت �


Mدا�U ت� M,د از ز5g)B �5 �� ت /ن3�2 و ���� �G	�G  �ّ�2 ز5� � Gا�� AJGK� ط

 ا�@س د اMدا�U و 

 7یس�� U,ل �� �� �>�Gا� ��@� 
��	5 Aط وا�B )�
K .  

(�)*� ٢٥٦٩. K5B �5 و ز5ت "ی��، "@Dو �,س �G$ ه" را"�،   )  �ـ"اد 5ـ� Bز�ـ
ب ��"ار از /(�g) اول �G�5 ه"*) 
(yـ� ،[یا �@��. �}�دازد ز5ت سل ه� "ی� ،اس@< 

 ،�"ه" <�شید  �ل از را /(� ز5ت  G7وB ره�$ ب از /(�g) j5 و (*"ه  &ی$�ا �یس
��( ز5ت FS,ت i�� "$�� ه�� ،� از و �"هـ" /(�ـ Mـ,د از ا�� و �"ه" را ز5ت "ی� س

بg) اول �G�5 "),$، ت
�( وا�A او �� ز5K ؛ ً̂ �� K5B ـ8 5ـ��< "@Dدارد �,سـ، 
 ،�"ه" را /(� ز5ت <�شید  �ل از ا��  G7وB �5  ،(*ـ"ه 5ـj �8> از او ��,سD@"ه
�� ه�� ،"ه�(�سـ >�ـ8 �ـ� BوG7ـ  ـ ،�"ه" /(� M,د از ا�� و �"ه" �,سr "@Dی "ی� س
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�( وا�A او �� ز5تK . 

  	�و و 	��0[* ،�� �7%�ط %; ز>�ت ��Rیاح��م د

 �ـ� ،زدهjی �ه $"ن  �م از ��" را �,سD@" و �و ،$�G ز5ت "ی� 	�د .٢٥٧٠ �*(�)

 در �� �j�� M و "ی(� �"ا M,د �ل از ی ،�"ه" ��	�Mدا�U ت�� در ز5�K� )٢٦٣٤ (

  . /�" M,اه"
(�)*� ٢٥٧١. �y)@< r�� �G$، و�� ��y ،�,سD@" و ��$ـ" �L@ـ,ن 	ـ�د ی (�،  �ـ

 �yـ� B$ـ�! Bِّ و�ـ �� و �د�� �B  �ّ�2 ز5ت ا�,ال[ یا �� ،ز5ت FS,ت ِ& ی$�ا �یسو�,د 
��� ا�ـ� [�ه�y@ـ. "یـ(� �UداMـ
 او �ـل از را ز5ـت اسـ
 وا�ـL�، A@ـ,ن 	�د ی (

A�d  ت��/ن
 ،/ن از ���"ار ی سل  �م در ,ا(K� یـ او از ز5ـت ،$ـ,د �ـ,ش�� 
&7  . $,د B(� س

 اسـ
 $ـ�ط �,سD@" و �و ،$�G �� ز5ت  �ّ�2 در: ا("	��,ده �*�,ر .٢٥٧٢ �*(�)
ر�� ،��5,ر ,ا(ت��� "@$ ���ـ� از �B@ی �Uر(یـ>�B "@ـ$5رهـ در 5ـ� �Bـ" ی@)� 
ر�/��، j?$ و نزد "@)5ر �� /ن � �G	�� �)B "),$ ؛ و اس
 ا$�ل �j�� 8J [یا اّ�

��@� Gط�ا� Aـ� ،وا�� Uر5رهـ در 5ـ� �ـ�5,ر نیـ>�Bـ" ی@)ر�ـ/� ��، j?زدن $ـ، 
 �KJـ,ب �ـر�� و $ـ,(" �Bـ ��	Gـ� 5ـر �� ،/ن �(@" و �ر (�8 و ����M، 8[ "ن�5,�

�)B "),$، تر d "@5 �5"ق 	ً !�  ا�� اّ� و �د�� �B  �ّ�2 ز5�< Uنیر("�� ��5,ر �، 
 ,G	 ��@� 
 ز5ت /(�Mدا�U� 
  . وا�A اس

ی �و ی $�G �� ز5ت  �ّ�2 ���ا.٢٥٧٣ �*(�) "@Dط �,س�$ )�
K یـا ]Uرنیـ>� 
ن rی در�� "@$ >@" در �5 �$" �B �B,سD@"ا( �دارا g?$B ا�� [ی�@��ا ،�Gروسـ 

ن ه� �,سD@"ان و ه�U "@GKا5@"ه�� ��  �@Bب �" �� یg) ـ�)B "@ـ رسـ� ��Lـ,ع Bو
ب �" �� ��ن >@" �,سD@"اِن g) �B ر  در ،"@رس,dB �5 ��( ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یس 

jاه�	 "$�، Aوا� 
  . �}�دازد را /(� ��L,ع ز5ت 	�د اس



 ٧٣٩/  زكات مال  

  ا���4ره �7ل ز>�ت
(�)*� ٢٥٧٤. )K5B �5 لره �LG� 2یـط�  از دار(ـ" g7ـ" و دار(" AK5 �یس�� و ا

رت L و AK5 ،/ن  و7ـF^ ذ5ـ� $ـ"  5ـ� B!�ـ,� &ی$ـ�ا �,دن دارا d,رت در ،@"ی(�
d &ی$�اgGMاB �5 "اه,M "�/، ��@� Gط�ا� Aوا�،  �یسـ�� و ا�LGـره �ل ز5ت "ی�

AK5  ,Mیx ی /ن ��"ار �5 �}�داز(" راr j��< )و( دو�j "dدر (�B "$� .  

   ا���4ره �7ل %; ز>�ت 'cِ$ّX  �اm�G�D `ی�Rا

�7�: وماول و د �Rطv �4ره �7ل��� و � ،ا��%�A@در '��م �0ل ع� P *R�%  

(�)*� ٢٥٧٥. �y)@< r�ره �ل �LG���  ��y ،ا� ز5ـت/ن  �ـ� ،�$" ١,ا(�ی 	�د د ی(
2�ّ�  �)B و �د�� ��� ،	�د B �5ه@<87 $ـ"ی �! ، & FSـ,ت ز5ـت ی� $ـ�ای>@(yـ� سـ

 "$� �G$و�,د دا /Qـز ز5ـت �ـ� ��ـ,ط� سـِل  ،ز�ـن /ن از ،ز5ـت FSـ,ت &ی$�ا �یس
�B د,$ .   

  %�R *R*ه �7��X7� vو: ع(* %; را ا���4ره �7ل ،�Kد: �0م �Rط

ره �ل در ز5ت FS,ت .٢٥٧٦ �*(�)LG� و ا�LGـره �ل 	�د �5 اس
 /ن �� �*�وط ،ا
8 ��و�e 2یط�  از را xFK5 �یس����  �Mی "نی �J�g� ـeو��B ـ" و@)�ـr /ن �� 
ره �ل $�j�� ] 8یا و �$" $"هLG� "ه�رسـ ارث او �� ی $"ه "ه��?* 	�د �� �5 �اا

( او �� یLّ�B ض �"ون و,! �J�g� و $"ه "@)  . $,د B(� /ن �

  �G� *0�%ب حّ*  %; ا���4ره �7ل: ���رم �Rط

ب.٢٥٧٧ �*(�)g) رهLG�ل ا� "@)ب ه�g) ^ه � و ط��)B "ـ$  �Kـ8p در 5ـ� �

) ٢٥٣٣و  ٢٥٣٢($�� .  

                                                           
 م+ّدت یب+را تنھ+ا اگر البتّه شود ینم واجب او بر زکات، باشد وانهيد سال از  یا دوره در اگر  یحتّ . ١

، اطي+بن+ابر احت، زک+ات طيش+را ريب+ا وج+ود س+ا ش+ود وان+هيد س+ال ط+ول در آن مانند و ساعت کي
 . شود یم واجب
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  %� *R	��R; ل�7 ,ن %� �ز>�' �0ل vی: �[�R I4ط

ره �ل �� ز5ت  �ّ�2 در.٢٥٧٨ �*(�)LG� Bه@<ـ� از Bز5  سل rی اس
 $�ط ،ا
رت g7" 	�د �5L  و 
�D@� دن�� �G$دا 
ل /ن �� اس� �G$�� "$ �5 ط,ر ه�ن و �

���K� )٢٤٧٩ (
 �ـه دوازده $ـ"ن �سـ}� ،ا�LGـره �ـل در Bز5  سل از �@u,ر ،��$
8�5 ��7� �B "$� .  

  %�R* �%�@ ا���4ره �7ل %� '�4رت @G* ،�0ل ��م' در: �R I/Rط

ً̂  و $ــ,د �@gــ�ف g7ــ" /ن از ســل ن�ــ� در ا�ــ� .٢٥٧٩ �*(�)  dــ�ف g7ــ" �ــ�
ره �لLG�
�( وا�A ز5ت ،"ی(� ��و(� در را اK .  

 ،/ـ���% �یـ ,ن ١اmـA �ـ��@ ا�ـ*ازه %; ،�0ل '��م در ا���4ره �7ل: ه���R Iط

A%�@ وش�K *R�%  

ره ا�� �ل .٢٥٨٠ �*(�)LG� 	ـ�وش 7�ـ8 ،�یسـ�� ا8d ��"ار �� لس از G�K7B در ا
$" ("ا$�G "اری�M  و (F,ده�، Aوا� )�
K تره �ل ز5LG� ��ـل !@ـ,ان ��. �}�دازد را ا

ره �ل و �یس�� ا��LG� سـل[ ��ـ در ��ـ[؛ �$ـ" دا$ـ�G ارزش لیر  ,ن���� d" ،	�د ا
لیر  ,ن���� (,د از *���G و $"ه 5س�G /ن ارزش 8�$" 	�وش 7F)، 5تز  . ("ارد 

  %�R* داG' ;�Rّ�ف ع��Kً  ا���4ره �7ل در %��ا�* �7�v: ه/��R Iط

�r ا�� .٢٥٨١ �*(�)ره �ل �LG�7�8 �ّ"ت ���ا ا ��ّ, B،  ً�x در (G,ا(ـ" !�	ـ �ـ
�x /(�� ��8 ،"ی(�  gّ�ف� �� 
ی ر	�G س�7 AgQ یـ $ـ"ه jـ" $"ه �ـ$ �ـل /ن ،�
  . ("ارد ز5ت

                                                           
 التجاره مت تمام شده ماليا قيد يمت خريق. ١



 ٧٤١/  زكات مال  

  ا�B7 �0حV ز>�ت ��دا�D >; ��7ارد
ت� .٢٥٨٢ �*(�)�,F دا(� و(ـ��U �ـ >ـ� ،١"یـرو  �Bـ [�ز�ـ از 5ـ� MBـ,را5 �ه� 

�GMو�	ی $,("  ش ،!"س ،(?,د �(@" ،(�,دن وزن ��، �,�� و L@5ـ" ،ارزن ،ذرت ،��(� ،
"@)یا ��@، 
Mدا�U ت ز5�)/ AJGK� �B "$�  در ا�؛ �FتیسL "ـ@) ،���Dـ� ، ـ�ه �

ج@Dاس، @*��� �UداMـ
 ،/ن �(@ـ" و ر�ـ��M، Mـ�ه ��ـ8 در [�@ـه�y و Jـنیر  و (�@ع ،
$" AJGK� �)B ز5ت� .  

�� �Bِ !�$B �yّ و� ا��.٢٥٨٣ �*(�)��� 5,د�G� �� Oّ�2 ا�,ال � �L@,ن 	�د ی (�) 
رت /(ن ���ا ،�L@,ن $?ِص  یL  "@5، AJGK� 
را در  /(ـن ا�LGـره �ـل ز5ت اس

ن از ،/ن در ز5ت  �ّ�2ِ  &ی$�اd,رت و�,د *�
�Uد �Mا   . "ی(�

  ز>�ت �G7ف �7ارد
  : $,د �d �Bف �,رد ه*
 در ز5ت .٢٥٨٤ �*(�)

  �B7�Q> و K(�اء: دوم و اول �7رد

ق �ـ,رد در /(�ـ �ـ� ���ـ,ط ا��ـم و [��Kـ� و ��	� 'ی ��  .٢٥٨٥ �*(�)�JGاسـ 

یدر 		�g� 8gف  در /ن B	�� ا��م gD �8 �5 اس
 �JF� T�M ه�(@" ز5ت 

 T�Mن�� "$ .  
(�)*� ٢٥٨٦. K5B �5 ر ���	� از ا�� ،�"ه" ز5ت "ی��F�ط "$�، �B ")ـ  ,اF�طB 

ق ز5ت،،دارد او از �5 را�JGی� $�ای& اس
در d,رت 	�اهj �,دن س�ب ز5ت �K� 
"@5 .  

$" xe�7 ا("ازه �� او �ل و �د��� ��	� ا��.٢٥٨٧ �*(�)F)، نK)ا �B ")ا,  F�طB را 

 دارد او از �5�ب ز5ت �K� "@5، ���� ل ا�� ورSـ� و �$ـ" e�7ـx ا(ـ"ازه �� او �

ی ،("ه@" را او �7ض �� 
ن <�ید  ��K)ا(" ا,G) A�د ط,M ل و �د��< را,dو ��ـ( ،"یـ(� 

                                                           
  .صورت وجود شرائط، واجب است پرداخت زکات گندم و جو در است ذکر انيشا. ١
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�B ")ا,  F�طB دارد او از �5 را، 
�ب ز5ت �K� "@5 .  
 یـB!�^ 2یـط�  از یـ �$ـ" دا$ـ�G [��ی g?$B �,دن ��	� �� 	�د ا�� .٢٥٨٨ �*(�)

 ،ده@ـ"/ن $?ص  	�� �� $�دت !دل ��د دو �B@ی �ّ�@� ی �$" دا$�G او 	�� �� @ن�اط�
	5B 
ق &ی$ـ�ا �یسـ �ـ,دن 	ـ�اهd jـ,رت در  ,ا(ـ" �B 	�د و اس�JGت اسـ در ز5ـ

  . �}�دازداو  �� را ز5 x ��5,ر $?ص
ت �هراه اس
 ذ�5 نی$FSا ��	ص  ��ـ5�ّ  در /ن �� ���,ط ا��م 	�و!ت و ا$?

نی و ("ارد 	�ق ��$�! و�,هتK� �B "$� .  
(�)*� ٢٥٨٩. �� K5B �5  ً̂ F7 	��� ل و �,ده� )�� �B  ,"ی� �	و �م� r$ از � در� ]

]G	ش ر��	 "$ن�اط� او ��GD از ه�>@" ،�@ Uد "ا�,*)، �B ت  ,ان B K5B �5و� ،داد ز5
$" ���,مF)  ً̂ F7 �	�� ی �,ده �)، ��@� Gط�ا� Aوا�، �)B ـ,ان   �ـ� @ـن�اط� 5ـ� BوG7ـ  ـ

 2یط�  از ی (*"ه �8d 	��شLّ� !�$B  <�ید�،�ّ�@� ��8  ��	او  
�S او �ـ� ،(*ـ"ه 
  . داد ز5ت

(�)*� ٢٥٩٠. K5B �5 �B  ,"ی� �	و �م�  ً̂ F7 �	�� ده,F)، �y) @ـن�اط� او ��GD از >@
Uی (*,د "ا�
 2یط�  از Lّ� !�$B  <�ید�ّ�@� ��8 � ��	او  
�S ـ ،(*ـ,د�)B او �ـ� $ـ,د 

  . داد ز5ت
 ��ـ	� ��D"� ��" ،�"ه" ز5ت او �� اس
 ��	� K5B @��یا ل�M �� ا�� .٢٥٩١ �*(�)

ی ،(F,ده  ّ�! �� 
]GK)ا") ���K�، �� K5B �5 �B "دا(ـ �	ـ�� )�
 5Bـ	 ،�"هـ" ز5ـت Kـ
�)B "$� .TU �y)@< <��7 داده او �� �5 را ��B "$�،  �Kـ2JG �ـ� و �د��< او از "ی�

$" ر	�G [�� از ا�� و �"ه"�، �y)@< K5B �5 ن/ <�� ،اسـ
 ز5ت دا(�� �B �GK	�G را 
نK)ا �B ")2ّ  �� و �د��< او از را /ن !,ض  ,اJGK� "ا�� و �"ه �)B �GK)ت دا ،اس
 ز5

�)B ")ا,  <�� G�Bّ  ،�"ه" �2JGK �� را ز5ت !,ض M,دش �ل از "ی� و �د��< او از �

 در ا��M@$ �	�� �J �2 ی �5ده �� 
Lّ� !�$B "@GK� ز ،�,دهط�ـا�G �@ـ�� هـj �ـ 

Aر�ه� وا�� j�� ]� 
  . اس
� ،�د��  �ّ�2 	�د ا�,ال �� ز5ت /(�� از U�x ا�� .٢٥٩٢ �*(�)�B 
 �ـ� ز5ـت ��ـ

ب (�B /ن �ل، ،�"ه" ��	�K� ت وا�ـA او �ـ� ز5ت /(�� از ��"  ,ا(" Bا� �؛ $,د ز5



 ٧٤٣/  زكات مال  

� ا�� - $"�B �5 را �� �	از داده �� ��] �G	�) "$M 7,د 	�� �� هj ��	� /ن و ��B "ـ$� 
ق &ی$�ا �یس و�JGت اس$" ادار  را ز5� - ��B داده او �� �5 را، 
� �Kـب ز5ـت �

"@5 .  
(�)*� ٢٥٩٣. �	��� �5 �B ")ت دان �� ز5K)ا Aه وا�"*) 
� ا�� ،اس�ـ
 �Bـ� 

�[ $,د  �' او (�د و �د��< ز5تe 
 Bز�ـ( Bو� $,د؛ و !,ض /ن را �"ه�ر �B اس
ن �� ز5ت �5K)ا Aوا� �B /ن ا�� ،$,د �	ـ� �� ���	ـ,د M 7 &ی$ـ�ا �یسـ و �$ـ" �Bـ

ق�JGیدر  اس
	ن ،�$" دا$�G را ز5ت K)ا �B ")را  ,ا A�ن ط/ 
 �Kـب ز5ـت ��ـ
"@5 .  

(�)*� ٢٥٩٤. �	��� �5 �)B ")ت دان �� ز5K)ا Aه وا�"*) 
� ا�� ،اس�B 
�ـ� 
�[ ،$,د  �' او (�د و �د��< ز5تe )�
K ن وK)ا �)B ")را /ن !,ض  ,ا 
� ز5ت �

بK� "@5 .  

  ز>�ت >�ر	Pاران و �Qع�7$: �0م �7رد

(�)*� ٢٥٩٥. 8�ی �ا�م ط�ف از �5 اس
 K5B ز5ت 5ر��ار و ! Apص (M 
x �h� ی Ap و �/ور ��ـi را ز5ـت 5ـ� $ـ"ه �ـ��,ر ،)$ـ�ع �ـj5( *ـنیا !ـم (

ب �� و "ی(� �(<�"ارK� رس /ن��"B "@5 م �� را /ن وی �ا� Ap و 	��اء ی *نیا (
�JGK��] ن/ ")���ـ� �ـ2 و ا�ـ�ت @ـ,ان! �� 5رش �إزا در و ��س� او �ـ� ز5ـت از ا


Mدا�U دد�� . 

ت اس
 ذ�5 نی$Kّس�� M� و �ی� "@) ز5ـت �/ور ��ـi ��ـ�ا را �ا	�اد �5 /ن �
ی �ا�م ا�زه �"ون را ز5ت  ,ا(@" B(� ،@"ی(� �B اسG?"ام Apص (M ی ،*ـنیا !م 

�ّ  �2 و ا��ت !@,ان �� و @"ی(� ��gف �,رد [یا در� �UداMـ
 �[ ا	ـ�اد�>@ـ ��ـ ���ا
"@@5 .  
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��رم �7رد� :��B<� ا�/�ن ز7ی>; %� دادن ز>�ت %; ا�	ـ� %ـ; ی[; ��, �
��R )Iد �� �7هV ح�K cاهI 7یاO0م %�$@ ;�����  ) ا

  : $,د �g� �Bف 8یذ �,ارد در س�j [یا .٢٥٩٦ �*(�)
'�ر. اDّ5� �5 ن  ا��
 اس^م [ید  �� ،�"ه@" ز5ت�� /(FQر Uا�" �B "@@5 ی �@P در 
ی Q�� ن �� /ن)��K� �5r �B "@@5 .  
(. ب)��K�B �5 نیان �)/ �� h��B از �y)/ U��F� و اسـ
 '��e ،ا(" /ورده �ا�5م 

�y)نیا 
ی �,  �,�A ،$,د داده /(ن �� ز5ت >@*)� �B دد�� .  
(. ج)��K�B �5 نیا� ��  mیو
 �� ،$,د داده ز5ت /(ن �� �ا� و ("ار(" ����@ن ��ا� 


یm و  
FQر Uا�" �B "@@5 نیا /ن �� و� �B ")ور/ .  
� اس
 ذ�5 نی$�r لی �ز5,  � یـ �ا�ما�زه  �"ون را ز5ت  ,ا(@" B(� ،ا	�اد �یس 

ص Aی(M x �h� ی نیا !م Aی(* )j5 . @"ی(� ��gف �,رد [یا در ،)$�ع �

 ١,��ن >�دن ,زاد وه�   %[*ه �*اریI4]� : �D �7رد

  %*ه��ران :I/R �7رد

(�)*� ٢٥٩٧. ) و ا(ــ"ر	Gــ� 7ــ�ض �ــر �یــز  و) [�Qــِر�( هKــG@" �ــ"ه�ر 5ــ� K5Bــ
�)B "@)ه  ,ا"�B د,M رج ه�>@" ،�}�داز(" را$@" دا$�G را M,د سل �?�، �B ـ�ا  ,ان�� 

 5ـ� /(ن ��8( �5د اداء ز5ت از را $ن �B"ه ی داد ز5ت /(ن �� ,(*نید  و �7ض دادن
 از را Mـ,د یـBدارا و BهKـG ،<ـ�ید  �Bـ�طF �ـ,ادث و �Q G*5Bق ،�8س ،س,ز� / x در


رت در /(�� ی ا(" داده دسL  ت و^�
 و $"ه �hGّ�ر ��K�$وط) ا(" $"ه ور�*� 
$" دارا را 8یذ &ی$�ا/ن 	�د  /(�� ��� : 

'�� "ی�. ا�B در �5ده �7ض �5 را g���
$" (��ده �Mج � .  
ط�ا�G. ب Aن وا�/ 
 "�رس س� �,ده دار �ّ"ت ا�� ی �,ده ت�ّ"  �"ون ،[ی/ن د  �5 اس

$" "ه�رس 	�ا /ن �ادا� .  

                                                           
  . شود ین بخش ذکر نمياحکامش در ا، ستين مورد در حال حاضر محل ابتYء نياز آنجا که ا. ١



 ٧٤٥/  زكات مال  

ر . ج�F�ا�ط� "$� �G$ر �ـ"ه" ("ا 5B@ـ" و�ـ اداء او �ـ� �ی ـ"ر  �ـ� را اش �5B �ـ"ه�
eر را�F�ط �y)@<B  ـ"ر  
 ,سـ& �ـ"ه�ر اسـ
 و او هـ�B  jـ"ه LBی�� �UداMـ

�B ا(" �"ون,  G?سB ,ق	ده  ��ط�ـا�G �@ـ�� ،�"هـ" را اش �Bـ"ها Aوا�ـ، 
 �UداMـ
�ی� ز5ت )�
K .  

ً  ��5,ر [ید . د!�$ 
�S "$
 [ی�@��ا. �Mدا�U ت �"ه�ر دارد اّد!ء K5B �5 �� ز5

�ی� اس )�
K �>� ��)/ �� j�! یی @ن�اط�  
Lّ� �FG��  ر�"ه <�ید
 او ���S 
  . ��دد
(�)*� ٢٥٩٨. K5B �5 رت(�D ه�>@" �"ه" را M,د �B"ه  ,ا(" B(� و اس
 �"ه� 

ن �� او �?رج وK)ا Aوا� "$�، �B ان,  �  و �Bـ"ه �ادا ��ـ�ا ��$ـ�G &ی$�ا 
یر!
xe�7 �� ت او او �ـ� ز5ـت ا!3ء Bو� (�,د اداء ز5ت از را xe�7 و �B"ه ی داد ز5

ت ���ا�D) xFوا� �ی� )�
K �5 e, �a اه" /ن,M "�/ .  
 را ,دMـ �Bـ"ه  ,ا(ـ" B(�ـ و اسـ
 �ـ"ه�ر g?$B �� K5B �5 ا�� .٢٥٩٩ �*(�)

 ��gف 
���g در را �7ض ���D" ��" ،�"ه" ز5ت اش �B"ه و �7ض �ادا ���ا ،�"ه"
 ��ـ�ا ��ـ" 	gـ8 در 5ـ� را 3Bی$ـ�ا �یسـ و �$ـ" ��	� $�!ً  ،�"ه�ر /ن >@(�y ،�5ده

�JGK��] ت$" دارا ،$,د �GD� �B ز5� �B ")ا,  �y)/ داده او �� �5 را، 
�� jاء س���	 
بK� "@5 . 

   ا�$; I :K� =0�Aه�� �7رد

رف از �Bی �5  ا��� �8سB F	 از �@u,ر .٢٦٠٠ �*(�)g� ت$ـ" �Bـ ز5�، 5رهـBی 

 B@ید  !�,م �5 �ا �"رس� و �LK" سGM[ ��8 رس" K��] �B�� !�,م �� (x�D �5 اس

ن�� �T �ســ یــ $ــ,د �Bــ gJ �8ــ  /ن در Gرســ� (ــ� یــ ه?�G5  >ــپ یــ B!�ــ,� �ه
بG5 ی ���� ���ا "����B DهF �ه  
	u)��$ و 
�Dراه /س(@" و /(�  ,س�� و ه� 

ن /(yـ� از @�یا)�a از و دار(ـ" ج�ـا�G /ن �ـ� �Kـ�� �KJـ,ب [��Kـ�� B!�ـ,� �gـ
�B د,$، �یـ ا�ـ,ر در  ـ,ان B(�ـ را[ س�j یا Bو 5رهـB5ـ� ی 
J�ـg� �,ـ�!B ـ"ارد) 


یدر  	�د ه�>@" (�,د ��gف	 سـ�j 	ـ
یدر  �ـ"ون را 5ـر /ن (G,ا(ـ" ،سـ�j 5@@ـ"ه 
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م ��5,رL)ده" ا . 

� اس
 ذ�5 نی$�r ز5,  ا�,ال�ی ت Kّس�� M� و �ی� "@)�� ،/ن �@� Gط�ا� ،mزم 
�)B "@)ت  ,ا  . @"ی(� ��gف �,رد [یا در ،$�ع �j5 اذن �"ون را ز5

ن .٢٦٠١ �*(�)K)ا �)B ")از  ,ا jس� F�8س ��� د!ـ G5ـب یـ ،B@ـید  G5ـب ی �7/ن  ا

 ��/( �<� ،"ی(� و7' و �?�دJ�g� �,�!B hG7ا�ر [یـا  �ـj5 از و دا$ـ�G را 5ـ
�� ،$�ع@� Gط�ا�  . �د��< ا�زه ،mزم 

 �ـ,رد 5ـ� B@ـید  و B!��ـ �هـG5ـب ا��� �8سF س�j از  ,ا(" U �)B"ر .٢٦٠٢ �*(�)
Gج�ا�ده ��ـ�ض در و �?�د اس
 	�ز("ش DGـ� �<ـ� ،دهـ" 7ـ�ار او اسـ�)/ 
J�ـg� 

�,�!B hG7ا�ر [یا �� ،$�ع �j5 از و �$" دا$�G را 5@� Gط�ا�  . �د��< ا�زه ،mزم 
ن .٢٦٠٣ �*(�)K)ا �)B ")ت از  ,ان و �ـغ ،�r�ـ ،ز5GـK� ـ" و@) �"اریـ�M  ،/ن �

ی ،M,د اوmد �� و "ی(� �� )K5B �5 رج 5ـ� "یـ(� و7ـ' اسـ
 وا�ـA او �� /(ن �?
  . ��س(@" M,د �?رج ��gف �� را /ن در/�" و �gJ,ل
ن .٢٦٠٤ �*(�)K)ا �B ")ا  ,ا��� ]G	رتیز  و �� �� ر �8سـF سـ�j از @�یا �(@" و 

���$" ��	� ه�>@" ،�د��< ز5ت  اF) ی��M xج ��"ار �� @��یا $" ��	�G ز5ت س�، � Bو

 �دارا @�یا �(@" و رتیز  ی �� �� او ر	G[ �5 اس
 dB,ر  در [یا�D@� و 
J�g� 

�,�!B "$�� و �@� Gط�ا� Aاز ،وا�ـ j5 ا�ـزه /ن در ز5ـت dـ�ف ��ـ�ا $ـ�ع �ـ
  . �د��<

  ) ��7*ه راه در �A )�K�B7ا�B= ا%Q: ه/�I �7رد

(�)*� ٢٦٠٥. �	K�� �5 ��MB م او ،ا	Gـده 5ـر از اش��(�� ���وس ی $"ه  �
�y)@< �Dاو س، �Dس g���
 "$F) ا(" و,G) ی ،�5دن �7ض � ]GMو�	 <�� را M,د �

�� "g�� ")$" ��	� M,د وط[ در ه�>@" ،��سF)، �B ")ا,   ا�ـ� Bو�ـ ،�د�ـ�< تز5ـ
ی �5دن �7ض � <�ید  �� در �G,ا(" ]GMو�	ـ> �� 	ـ�اهj را Mـ,د سـ�D �?ـرج �

 �� �5 ���"ار �� 	�& ،5@"L)/ "س��، �B ")ت  ,ا�� و �د��< ز5@� Gط�ا� Aوا�، 
� ا�ره ی 	�وش � �G,ا(" ا���B د وط[ در,M ج�M 5@ـ" ��ـ � را راه F)ت "یـ ز5ـ



 ٧٤٧/  زكات مال  

  . �د��<
(�)*� ٢٦٠٦. �	K�� �5 در �Dـ"ه سـ) �ـ� /(�ـ� از ��ـ" ،��	Gـ� ز5ـت و $ـ"ه در�

x@ا�� ،"�رس وط <��$" /�"ه دیز  ز5ت از ��، �y) ز5ـت ده@ـ"ه �� را /ن (G,ا(" >@
")$" �B ز5ت ،��5,ر �ل ده" اّط^ع و ��س(" $�ع �j5 �� "ی� ،��س� .  

I�ح �Dز>�ت ��دا ;% )K�; o7�L ا�/�  `یا


�Q ز�ن در .٢٦٠٧ �*(�)F م
 �g! ا�Mدا�U ت &یا�*ـ�ا �ـ�i ��ـ	� �� ز5
Aوا� )�
K "@<ر [یا ه�5 2�3� � Gط�ا� AJGK� 
ً̂  ا��GF ،اس F7  "در 5ـ�ذ�5 $ـ 

رف از >�رم و س,م �,ردg� ت�� ،ز5@�  ,G	� رد در و,� jGDه، ��@� Gط�ـا� Aوا�ـ، 
�i ��	� از ی ده" 8ی J,  &یا�*�ا ��i ��	� �� را ز5ت "ی� 	�د�  �*� ��gف ���ا &یاا
  . �د��< ا�زه /ن

   ا�* ز>�ت �B7ح��B<� ;<  cّ `ی�Rا
 (�ـ,د �UداMـ
 /(ـن �� را ز5ت  ,ان �B �5 ز5ت [���JGK �,رد در .٢٦٠٨ �*(�)

ً  B �5$�وط �� !^وه��اسـ
 5ـ� در �Kـ8p ��ـ"  ��FGـ� <ـ�ید  $ـ�ط >@" ،��$
 س
  . $,د Bا��م /ن ذ�5 �

  %�R* �7ا�7 دوازده R�;X *ی%� ��*ه�	 ز>�ت: اول �Rط

ن ا�� .٢٦٠٩ �*(�)K)ا K5B ت او �� و �"ا(" ���$ را $ـ,د ���ـ,م ��ـ" ،�"هـ" ز5ـ
 B$ـ�! �Lّـ
 �ـ� یـ ،�$ـ" �5ده �J �2 ا�� G�Bّ  ،�"ه" ز5ت دو�ره "ی� ،(F,ده ���$
د) �ّ�@� ��8(@G�5ده اس "$�، ��@� Gط�ا� Aوا�،   . �}�دازد را ز5ت دو�ره "ی�

��  ،���� 	��ا��$ .٢٦١٠ �*(�)�) �yد ی� ن ،�$" ا(�, یK)ا �B ")ا,  �� � او B$ـ�! Bو
ی M,دش  ,ا(" �B و �$" ,ا(�ید  ی ط�r 8D� ده" �y)/ �B @��یا g7" �� �"ه" ز5ت �� 

 Bو�؛ ��س(" ,ا(�ید  ی ط�g� 8Dف �� را ز5ت [�ا� (r �Dی ���وسF)ر [یا "ی5  �ـ2ّ  �ـ

)h� )Gس�Uس�B (K5B �5 �y� ار را"�>)� �B "@5 ی  mیو
 اس
 او Bِّ و� �5 ��د	 
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ت	@� �G$دا "$ن ��gف �� را ز5ت �B �5,�7 "ی� و �)/ �B ")  . 5@" ز5ت(ّ�
  ،رس

� حـ�ام ���ـ*ه ز>ـ�ت را در B7ـ�ز>�ت 	: ���رم و �0م و دوم �Rط
� یـ�ط واVL ��دا�D ز>ـ�ت %ـ; او >�ـv �%[�%� اح� - �G7ف ��[*

Dـ�ار و  Rـ�اب �ط واLـ�Vـ%[�%� اح� - c %; 	[�ه 7ح�Bب �/�دی'/� 
%� GX7 را��R, ز �=�ده و����*]�� �  

 ز5ـت [��Kـ�JG �,رد در >�رم و س,م و دوم $�ط �� ���,ط ا��م .٢٦١١ �*(�)
"@)�5 �$" �JF� T�M �B ه� gD �8 در /ن  T�M ف�g� 8g	ن�� "$ .  

  �=�R* ده[*ه ز>�ت ا�[�(; واVL ،��*ه�	 ز>�ت: �[�R I4ط

ن .٢٦١٢ �*(�)K)ا �)B ")رج  ,ات و �?�D) زمm K5B د ��ـ8 �5 راmیـ او و Uـ"ر 
[ یـا �ا�GّFـ ١.�"ه" ز5ت از اس
 وا�A او �� �?ر�x و (��D �5 اش Bدا�p زن ی �در

j�� رد در,�� 

 �5 اسMدا�U ت !@,ان �� ز5ت را ا�� اّ� و �$" 	�� !@,ان �� ،ز5
ِرم ،	�د /ن @��یا ��8 ؛("ارد ا$�ل ،�� او �"ه" �<�ید Q ر و�8�FKا ا�[ ی �"ه� 
 و اس

ق ��5,ر ��
 از�JGیدر  اس
	$" دا$�G را ز5ت � .�y)@< �GّF�� ،	�د ا� ,ان و !) 

 ازMدا�U ��D) Aاد وا��	ا Aوا� ��D@�$" وا�A او �� ز5ت و �$" اش ا� �B ")از  ,ا 

ط�ا�G ه�>@" �"ه" را /(� (��D ،ز5ت AJGK�  � O ر [یا5 
  . اس
 	ـ�د �ـ� Bو�ـ �$ـ" وا�ـA ا(Dـق �,رد $?ص  �� <�انید  �?رج ا�� .٢٦١٣ �*(�)

قD)5@@"ه ا Aوا� "$F) ق �,رد $?ص وD)ا(" ا,G) رجای@�ـ� ��ـ8  - �"ه" را /(ن �?
ن 	�ز(" K)ا�	و� � "$�ی�ـ - x را �}ـ�دازد�(G,ا(" �?ـرج ه�Kـ� دا�pـ � 
 ا(Kـن اسـ

x ن ��gف �� �5 �"ه") 	�ز("( او �� را ز5)/ ")   ٢.��س

                                                           
، ش+ود  یم+ محس+وب او النفق+ه واج+ب که  یفرد به را خود زكات دينبا، واجب اطيبنابراحت نيھمچن. ١

 آن باشد داشته يیتوانا فرد كه  یصورت در دينما صرف واجبش ريغ  یا  توسعه نفقات در كه بدھد
 . بدھد مّجاناً  مالش از را

پ++در ( پ++درش مث++ل  یگ++ريد ش++خص النفق++ه واج++ب م++ذکور ھمس++ر ک++ه اس++ت  یص++ورت در ني++ا البت++ه. ٢
، باش+د او نفق+ات نيت+أم ب+ه حاض+ر) پ+در زوج+ه( ھمس+ر پدرِ  که  یصورت در گرنه و نباشد) زوجه



 ٧٤٩/  زكات مال  

(�)*� ٢٦١٤. 
Mدا�U ت را او (�Dـ� $ـ,ه�ش و اسـ
 ��ـ	� 5ـ� Bدا�pـ زن �ـ� ز5ـ
�B دازد�U، �ی� )�
 از Bو�ـ �"هـ" را ه�Kـ�ش (�Dـ�  ,ا(ـ" �Bـ $ـ,ه�ش ا�ـ� ���ـ�؛ Kـ


Mدا�U ��D) ع@Gا� �B ورزد، �y)7�8�ّJ  8 - را او �G,ان >@ ��Q BG?ـ,ر -�"ون سFL� 
�� 
Mدا�U ��D) ه�>@"( ،�5د  [�>@ـ �ـ�  ,ان B(، �)Bو ��,�B Gدو�G ��ا5� �� ��ا��� �
 �FLـ,ر و دهـ" B(�ـ و دارد یـ �"ه" را او �?رج  ,ا(" B(� $,ه� ا�� اّ� ،داد ز5ت Bز(


 �� او �5دنMدا�U ��D) - 8�ّJ  8�7 ��Q BG?ن -�"ون س �و �ـ� $ـ,د �B ،("ارد ا��
 . داد ز5ت

@y[�ه� �� �	����5  ��D)ـ�ید  $ـ?ص �� اش>� Aوا�ـ 
 �ـ�5,ر $ـ?ص و اسـ

 یB ,ا(Mدا�U ��D) /ن �	رت در و دارد را ��,d �F�
 از �3Mدا�U ع /ن@Gا� Bورزد (�ـ 

د ً  G@ّ�B �5 �"ون و! ) 8�J  8�7�
K �e� �� 
Mدا�U ن/ �B "$ dـ,رت [یا در ،�
Gط�ا� Aن وا�/ 
� $ـ?ص /ن ا�ـ� ا�ـ؛ ("ه@ـ" ز5ت ��5,ر ��	� �� �5 اس� و !ـ


 از ( ,انMدا�U ��D) 
ی اس  ً̂ dا �e G@ّ�Bـ �ـ(�Dـ� دادن  یـ Kـ
�((�Dـ� دادن  �� �
8�ّ 7���Q�� 8 ط,ر ���,ل  �5 اس
 ه��اهJ  
 ��ـ	� �ـ� $ـ,د �B ��,ارد [�>@ در ،اس

  . داد ز5ت ��5,ر
 او �ـ�  ,ا(@ـ" �Bـ <�انید  و $,ه�ش ،�$" ��	� ا�� $"ه B �5 d��vز( .٢٦١٥ �*(�)

 �ـ� یـ ،�"ه" را او رج�? �5 5@" $�ط !�" �e[ در $,ه�ش �� ا�� Bو� �"ه@" ز5ت

 را زن /ن �?ـرج 5ـ� dBـ,ر  در ،�$ـ" وا�A $,ه� �� �?ر�x دادن �<�ید  ��
  . داد ز5ت زن /ن ��  ,ان B(� �"ه"

 �یسـ و $ـ,د �Bـ �KJـ,ب ��ـ	� $ـ�!ً  5ـ� M,د $,ه� ��  ,ا(" �B زن .٢٦١٦ �*(�)
ق &ی$�ا�JGت اس �?ـرج dـ�ف را ز5ت $,ه� ه�>@" ،�"ه" ز5ت اس
 دارا را ز5

  . "ی(� زن /ن M,د
ن ا�� .٢٦١٧ �*(�)K)ت ا ادا را Mـ,د �B"ه و [ید  /ن � �5 �"ه" 	�ز("ش �� را ز5

ق ��5,ر 	�ز(" dB �5,ر  در ،5@"�JGیدر  اس
	 ��ـ	� @�ـ�یا ��ـ8 �$" دارا را ز5ت 

                                                                                                                                
 . دينما ھمسرش نفقات صرف را آن تا داده پسرش به را شيخو زکات تواند  ینم انسان
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"$  . ("ارد ا$�ل ،�
ق و دارد ازدواج �� ج�ا��KU �5 Gش ��  ,ا(" U �B"ر .٢٦١٨ �*(�)�JGیدر  اسـ
	ـ 

 ��ـj و �د��< زن   �"ه" را M,د ز5ت ،اس
 ��	� @��یا ��8 �$" �B دارا ��( را ز5ت
�KU 
FK) �� ر"U  ,Mیx )��  . اس
ط,ر  [�ه� 

 ز>ـ�ت ،اC�� 0�* �0 و ع�م ز>�ت ده[*ه >; ��mر' در: �R I/Rط
  �=�R* *�0 و �ه��R ،��*ه�	

م 	�د ز5ت .٢٦١٩ �*(�)! )Q�� د ��) "�س�	ام "�س �� 
 از  ,ا(ـ" B(�ـ "�سـ و اس
Q�� تز5 "�س�� و ا�3eار �ل در �<� �د��< @� Gط�ا� Aوا�،  ��ـّ"  �� ا�3eار "ی�

"$ �@ـ�� ،[�ه�y@ـ و 5@ـ" [� ـ�� را M,د �?رج ،و�,هت �یس و T�M از (G,ا(" �5 �
Gط�ا� Aرت در ،وا�,d ن روز ه�ـن �eـ�ور �?ـرج ��	G[ �� روز ه� در "ی� ا��

DG5؛ 5@" ای "�س 	�د �� ار  ز5 x  ,ا(" �B "�س $?ص اّ� Q�� ه" "�س"� . 

ص ،"�س 	�د �� "�س ��Q 	�د ز5ت �ام �,دن� اس
 ذ�5 نی$gGMت �,رد �� ا ز5
A8 و دارد وا��
 B �5ا�,ا� در [ی�@��ا ،$,د FJGK�B �)B ز5ت $Mدا�U ت /(�ـ ز5

AJGK� 
  . ("ارد ا$�ل ،"�س ��	� �� !م 	�د FJGK�B ز5ت دادن اس
ت �ه راه .٢٦٢٠ �*(�)FSس ا����K� دت در K5Bـ �ـ�؛ ذ�5 $ـ") ٢٤٤٥و  ٢٤٤٤( 


�( ���,م �5K س�" 
ی اس �)، �B ت $,د ،5@ـ" دت�سـ �اّد! ،M,د ا�� Bو� داد ز5
�ی� )�
K د�	 Q�� ت او �� "�س[ �>@ـ �ـ� ز5ـت دادن �ـ dـ,رت [یـا در و �"ه" ز5
 . $,د Bز5ت از او س7& (� ،�	�د

  ,ن %; �7%�ط اح��م و ز>�ت ���
نا .٢٦٢١ �*(�)K)  در Bو ا�Zـر �@ـ"�  �ّ�8 ���ا �B@ی ��7
 g7" �� را ز5ت "ی�

Uه�ل M"او(" *<�G� و 
یـر! �ـ"ون یـ ��7ـ
 g7ـ" �ـ"ون ا�ـ� و �}�دازد اM^ص � 
5	 �"ه" اM^صB 
  . اس
 �5ده �@ه ه�>@" اس
ن !�"ه �� ا�� .٢٦٢٢ �*(�)K)ا jت ه$" وا�A 	�3ه ز5ت هj و �ل ز5�،  "یـ�



 ٧٥١/  زكات مال  

�5 5@" ��ّ�[(ّ�
  در �y)/ را �B "ت دهل ز5� 
 ا�� ���� ،�$" �B 	�3ه ز5ت ی اس
 ً̂ � �?,اه" و �$" وا�A او �� دو ه� ،�, و �@"م ز5ت ��,UB 7 !@,ان �� را�
 ز5ت �

  ه�>@" - "ی� �"ه"
ً
m  @�ـ ا�ـ� اّ� ،�, ز5ت ی اس
 �@"م ز5ت �5 5@" ��ّ�[ - ا��

$" وا�A �و �� ز5ت (,ع rی�،  ً̂ 
�( mزم ،�$" وا�A او �� �@"م ز5ت 	�& ��K 
5	 ����؛ "ی(� g7" را �@"م ز5ت M,د(ّ�
  درB 
 �ـ� وا�A ز5ت(ّ�
  �� را /ن اس

  . �}�دازد اش!�"ه
(�)*� ٢٦٢٣. K5B �5 ت ز5ـت ���"ار ا�� ،اس
 $"ه وا�A او �� �ل >@" ز5

(�y ،(�@" را /(� 5"ام ��ه(ّ�
  و �"ه"@< $��B داده �5 را 
 از �Bـی ز5ـت  @� اس
�)/ �B ")ب ��  ,اK� /ت ،"یل ه�ن ز5� 
Mدا�U ه"$ 
ً̂  اس  ز5ـت 5ـ� K5Bـ ��

8�< "@Dت و �,س�ده ز5)U ل�ـ
 �,سـr "@Dیـ ا�ـ� ،اسـ
 وا�ـA او �� ط^ ���� 
 . $,د KJ� �B,ب �,سD@"ان ز5ت ،(�@" را /(� 5"ام ��ه(ّ�
  و �"ه" ز5ت

�
 ز5ت !@,ان �� ��B �5$ ا�� BوMدا�U ده,�) 
 �ـل >@ـ" ی دو ز5ت �G,ا(" ،اس
8 ��ل در @��یا �(@" ��دد �KJ,بF7، ل,U س و
 اس�@� �ـ@Tهj �5 �"ه" ز5ت �

 5"ام ��ه�)/ )�
K و �B ")ت  ,اب �� 5"ام ه� ز5K� /ی"، h��B ء از رeـ,ان 	��ـ
���� ا� B �!�j� ,ده��	ت: ا("
 ز5Mدا�U ه"$ �� 
FK) ��] ه�� �)/ K� �j �B ـ,د$، 

�� ��j [یا BوMB ل از
�( ا$�K ل و�Gب 5"ام ��ه از �5 دارد ا�K� در و (*,د 
�� rِ ��r 7�B ") ��ا!ت ��ا ��hG��� Gط�ا�  . (*,د  �O �,رد [یا در 

 5ـ� �Bـ,�7 ،�"هـ" را او �ـل ز5ـت 5ـ� 5@ـ" �8و5 را K5B ،	�د ا�� .٢٦٢٤ �*(�)
ط�ا�G و 5@"(ّ�
  "ی� ده" �B �8و5 /ن �� را ز5ت AJGK� یا] 
  ـ او(ّ�ـ
  5ـ� اسـ
$" ���GK ��	� �� ز5ت "ن�رس ز�ن� .  

  �� ��ا�D ز>�تیاح��م د
�x را K5Bــ .٢٦٢٥ �*(�)(yــ� در  ،از ا�ــ,ال Mــ,د �ــ"ا 5ــ�ده 5ــ� ز5ــت �ــ@<

�[ اس
 و � ،[ ��ود��5ده و �� سAF /ن ز5ت از � B/ن 5, ه �(<�"ارeـ,ض یـ! "
 . /ن را �"ه"
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 ,ا(Kـ�G ز5ـت را �ـ�  B@�� �ـی� ا B(��ده و� B/ن 5, ه �در (<�"ار ط,ر ا�� [�ه�
")��  G�Bّ  - [ ��ود�[ 	d�� ز5ت از �ی� �5ده و در ا�در رس("ن /ن  �2JGK�، M ��س@�

Gر �ا�,d در Aط وا�B �5 ��ا� M� �Jd ض�Q د,M ��JB �	 ً̂ �� �G$دا� �@�ّ��B  را
 �G$دا �u) یدر� B  رت,d �� �Gاس,M ی ـ"رLB  ن را/")eـ�[ ز5ـت  - �ـ� 	�ـ�اء ��سـ


  . اس

 ز5ت را��ا Bاّ� ا�� دس�GسMدا�U و �G$2 ("اJGK� ��� یM2 �ـ�  ـ�JGـK� ]G	� �

eـ�[  ،[ �ـ�ود�5@ـ" ز5ـت از �ـ B/ن 5, ـه �ا("ا�GM اس
 و �"ون /(�� در (<�ـ"ار
)�
K .  

 و "�"هـ &یا�*ـ�ا ��i $�ع �j5 �� را xیM,  ا�,ال ز5ت ،	�د ا�� .٢٦٢٦ �*(�)
j5�rز5ت از  ،"ی(� sF7 را ز5ت دارد �ز5,  ا�,ال �� GB �5یوm  !@,ان �� $�ع �� 


 وMدا�U 7&  5@@"ه  �ـ' $ـ�ع �ـj5 دسـ
 در ز5ت /ن از TU ه�>@" ،$,د �Bس
ی ��دد  ًهFG$د �� ا�	�2 �5 JGK� )�
K د داده,$ .  

(yـ ،$ـ,د  �ـ' ز5ـت  �ّ�ـ2 از F7ـ8 �ز5ـ,  ا�ـ,ال از ��B$ ا�� .٢٦٢٧ �*(�)@<� 
7ب �" از ا�,ال/ن  �("ه��g) �G�5 "$�، ��  ("ه��7 ا�� و �د�� B(�  �ّ�2 ز5ت/(�� 
ب ��"ار ��g) "$��ـ( ز5ت  �ّ�2 &ی$�ا �یس و � jـ�اه	ـ" $�، Aوا�ـ 
 ز5ـت اسـ

x?� 7("ه��� 
Mدا�U د,$ .  
ل .٢٦٢٨ �*(�)�G)ت ای $�� از ز5 GروسBل از را /ن �5 ی�  ,Mیx ده �"ا,�) �� 

ی $�� Gروس�ید  �> �ی� 
( در B �5ز�( Bو� اس��B ت 5ـ� xیMـ,  �ـل از را ز5ـ
$" دا$�G و�,د �2JGK ،(�,ده �"ا�،  �ل @�یه�G)ن �� /ن ا�ـr !�ـ"ه �ـ� <ـ�ید  ��ـ� 

�B "$ل واس�3 �� ز5ت >@(�y و ��G)' ا�دد  ��، ]�e ن/ �B "$ �ـ� /(�ـ� �<ـ�؛ �
$" ��ده $�ع �j5 ا��� �� e, �JB �5 در ���K� "�� "اه,M "�/ .  

ی $�� در ا�� .٢٦٢٩ �*(�) Gروس� K5B �5 ـ�B "اهـ,M ت K�Bـ�JGّ  �"هـ" ز5ـ
"$F) ا(" و,G) ت را /ن 	ـ�د و ��س(" $"ه ��ّ�[ /ن ���ا �5 هj �<�ید  ��gف �� را ز5

�� ل @�یه�  ،سزد �@8�G �<�ید  ���G)ن �� /ن ا �Kـب ز5ـت از  ,ا(" �B را <�ید  ��
(�y و 5@"@< ل!�
  �� تز5�G)' ،ا�ر  در ،��دد  ,dB �5 (<�"ار در�ه /ن  ,5B 



 ٧٥٣/  زكات مال  

$" (��ده�، ]�e )�
K در و Q�� رت [یا,d، ]�e 
 از  ,ا(ـ" �B 	�د ،[�ه�y@ و اس
j5
 &یا�*�ا ��i $�ع ��
 �� را ز5ت و �د��< و5� sF7 $�ع �j5 ط�ِف  از و5

��( d,رت [یا در �5 دسز  �@8�G <�ید  ��ن �� را /ن او ا�زه �� و 5@"  �ل @�یه�G)ن ا/ 
ب ز5ت از  ,ا(" �B را <�ید  ��ن ��K� "@5 و �y)  �ـ' ا(�Gـل!�ـ
  �ـ� ز5ـت >@

ه /ن �(<�"ار در dB �5,ر  در ،��دد ,5B ده��) "$�، ]�e )�
K .  
  gّ�ف /ن ���� در  ,ا(" �B ،�<�ارد 5@ر �ل M,د از را ز5ت ،	�د ا�� .٢٦٣٠ �*(�)

3�2 - <�شید  �ل زا ا�� ��( و 5@"� ل  �م در  ,ا(" �B ،�<�ارد 5@ر - $�ع دسG,ر �� 
  . "ی(�  gّ�ف

ن .٢٦٣١ �*(�)K)ا �)B ")ا,    �ـل و �ـ�دارد Mـ,د ��ـ�ا ��ا$ـ�G 5@ـر �5 را Bز5
  . �<�ارد /ن �� �� �<�ید 

 $�ع �j5 ا�زه �"ون 	�د ا�� .٢٦٣٢ �*(�)� ��B �5 ا���ت ر ز5@5 �Gا$ـ�� 
رتL  "@5 ر و�e  �@ـ�� ،5@ـ" �@�Dـ
 ا�ـ� Bو�ـ 5@ـ" j5 ز5ت از ���> "ی(F ،"ی(�

Gط�ا�  . �"ه" �2JGK �� را /ن "ی� ،mزم 
ر B �5ز5  از ا�� .٢٦٣٣ �*(�)@5 �G$ا�� 
�D@� در/�" و�ـ8 dً̂  ،$ـ,د �  �ـ�

"@D,س��ا �5 ���ت ورد�ـ� �ـّ�ه ��ا$�G ز5، 
 ز5ـت ��ـj در $ـ"ه �dـ�D@� 8ـ

  . اس

(�)*� ٢٦٣٤. �
 ز5 Bه@<Mدا�U ن"$ Aن وا�یا ،��س"ت 	�ا �5 ز�F) د�	یـ[  "
M�  ن را/ 
Mدا�U ـ� �ـ�ا��"ون !�رy) �� ا("ازد اّ� ا�� ز5ت �ل را 5@ر �<ـ�ارد >@

در �UداMــ
 ز5ــت  �� ا(ــ"ازد و ســ�8 ا(<ــر��UداMــ
 /ن را �ــ�  ــ�M یــQBــ�ض !�^

 �� 	� �[ ا�� ز5ت را ��ای�@�� ا؛ ا$�ل ("ارد ،�KJ,ب (*,دMدا�Uـ� �ـ@�ّ��B  ر5@ـ

$"��� /ن 	� Bارد و دس�Gس�<�F) ]��� ً̂ 	�ت �$ـ"ی��^ ا - � 	�K� ��@ - ـ�B  "ا(ـ, 
M�  �� ت را
 ز5Mدا�Uا("ازد� � .  

(�)*� ٢٦٣٥. r�� ،ا�� ��B  ت
 ز5ـMدا�U 8 ازF7 �G	�� 2�ّ�  ترا �5 �� /ن ز5
 اّ� در ه��ل �����؛ <�ش �}�دازدی" ز5ت را ه�>@" از ا�,ال د ی�@ه �5ده و � ،��Dو$"

Jd� �M �y)"ار هj �"ا(" �5 	�و$@"ه ز5ت /ن را ("اده �ـ� هـ� دو (Dـ� یa اس
 و >@
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�) 
Mدا�U ت را  ١.@"یوا�A اس
 ز5

ل ز5,  [�ه�� j�� 
  . "ه $"ه �$"��?* �<�ی�5 �� د  �ط,ر اس
� در (�D دو ا�� .٢٦٣٦ �*(�)�B �5 ت $"ه وا�A /ن ز5� jی$ـ�  هr "@ـ$ و �

 ،("ه" را M,د س�j ز5ت <�ید  rی$�  و �"ه" را M,د س�j ز5ت /(� از �Bی  ) Bز�

 ز5ت �5�K7  ه داده <�ید"*)، �)B "@)ل در  ,ا� O�G*� )ل 5@@ـ"  gـّ�ف) �*ع �
� ز5ـت 5ـ� �	ـ�د  gّ�ف ،��دارد را xیM,  س�T5 j ه� و K� �j "@@5 را �ل ا�� Bو

x�
 را �Mدا�U در �5ده jدش س�,M، ل 5ـتز  �xی$ـ�  �"ا(ـ" ه�>@ـ" (ـ"ارد ا$�
jد س�,M اً  و ("اده را"�� )�� �)B "ده .  

 را /ن 5@ـ" r$ـ Bو�ـ ��	�G  �ّ�2 ز5ت ا�,ا�x �� �5 �"ا(" 	�د ا�� .٢٦٣٧ �*(�)

Mدا�U ده,�) 
ی اس �)، �y) را /ن ز5ـت "یـ� ،اسـ
 �,�,د ا5@,ن دارز5ت �ل >@


��,�,د ( - M,دش - ا5@,ندار  �"ه" و ا�� �ل ز5تK 
Mدا�U ت وا�ـA او �� ز5
)�
K .  

(�)*� ٢٦٣٨. �	�� �)B ")ا,  U�x از ]G	�� ت dـ�a /ن ��"ار از �G�5 �� را /ن ،ز5
ی ،5@" ��B 7 از  ���ان را�

 /ن ��� [�ه�y@ و "ی(� F7,ل ز5ت ��r ـ�)B "ا(ـ,  

 Uـ2JGK� T ا�� Bو� ����دا(" او �� را /ن �5 5@" $�ط او �� و داده �2JGK �� را ز5ت
 راe ز5ت ��	G[ ازًF�7B دا(ـ" او �ـ� را /ن �5 $,د���� �)ً̂  ،(ـ"ارد �Bـ  5ـ� K5Bـ �ـ�

 ،5ـ�ده  ,�ـ� �ـل و �"هـ" را ز5ت  ,ا(" B(� و $"ه ��	� و اس
 �"ه�ر �دیز  ز5ت
  . ("ارد ا$�ل ،�F?*" �و �� و �د��< را او ز5ت $,د Bراe ��	� ا��

� ا�� .٢٦٣٩ �*(�)�r، �	��� ت �5 5@" �8و5 را /ن >@(yـ� ،�"ه" را او �ل ز5
ل ��	��G�5 �"ه" ا� "g7 ��r د �5 �,ده [یا,M /ن �	ت از ��  ,ا(" B(� ،("ارد �� ز5
<���ـ g7ـ" 5ـ� �$" دا$�G [��ی ا�� و ��دارد M,دش ���ا را /ن از ��r ـ,ده [یـاF) 
�B ")ا  ,ا���دش ,M jدارد ه�� .  

و ،$�G ��	� ا�� .٢٦٤٠ �*(�)�، "@Dل و (�ـ�ه ،ط^ ،�,س ز5ـت ��ـ
 را ا�LGـره �ـ
                                                           

، دار پرداخ+ت نم+ودي+س+ت و اگ+ر خرين  یف+يدار تکلي+ب+ر خر، اگر فروشنده زکات را پرداخت ک+رد. ١
 . ديرا از او مطالبه نما  یتواند مقدار زکات پرداخت یب داده ميچنانچه فروشنده او را فر



 ٧٥٥/  زكات مال  

و�ــ,د  /(�ــ در $ــ" �GDــ� ز5ــت $ــ"ن وا�ــA ��ــ�ا 5ــ� یBه $ــ�ط (yــ�>@ ،�د�ــ�<
�G$دا "$�،   . �"ه" را /(� ز5ت "ی�

(�)*� ٢٦٤١. <��ن �5 را �K)ا 
�
�( mزم ،ده" �B ��	� �� ز5ت �K �� ی�<,  او" 

 ��	� ا�� ���� ،اس
 ز5ت �5�LM "*�� AJGK� 
 او �ـ� ز5ت g7" �� را �ل اس

را�Z را �,د(x ز5ت و داده   . "ی(@�
(�)*� ٢٦٤٢. AJGK� 
 /��و�@ـ" ��هـ�	� �� را �,سD@" و �و ،$�G ز5ت ،	�د اس

 و /(ـن ��ـQ �� را �5ل و !�j اه8 و <�انید  �� را M,د *نیM,  ،ز5ت دادن در و �"ه"
)K5B �5 8س�ال اه  
 اسـ
 ���ـ[ Bو�ـ �ـ"ارد ��ّ"م س�ال اهGK �� 8@"�(و درM,اس
$" ���G �<�ید  ��
 از ���	� �� ز5ت دادن� .  

 ز5ـت ده@ـ"ه ��ـ�ا اسـ
 �AJGK �د�� �B را ز5ت K5B �5 ���ا .٢٦٤٣ �*(�)
  . "ی(� د!

ن اس
 ���وه .٢٦٤٤ �*(�)K)2 از اJGK� 
 ��	�G او از �5 را Bز5  5@" درM,اس
� �?,اه" �2JGK ا�� Bو� ،��Dو$" او ���B �5 را �G	�� "$و�D�، "�� 7 [�� � از�
 ،/ن �

�G�� 
  . "ی(� ��ّ"م <�انید  �� /ن "نی�M  در هداد او �� را ز5ت �5 را K5B اس



  ) )یّ ��	 ( ��	ه ز@�ت

  ) ;ی�6K ) �6Kه ز>�ت R*ن واVL `ی�Rا
(�)*� ٢٦٤٥. �� D�ّ��B �5 در i7,� وب�Q A3ـ� "�ـ! $ـ	دارا را 8یـذ &ی$ـ�ا ، 

"$�، 
Mدا�U ت( و M,د 	�3ه ز5K5B �5  ً ،$ـ,(" �Bـ �KJـ,ب او Mـ,ر(ـن !�	ـ
Aوا� 
 : اس

١ .��� "$� .٢ .87! $$" �,ش��. ٣. "�F) .٤ .�	�� "$F) .و �@"ه. ٥ "F! "$F) .  
(�)*� ٢٦٤٦. U ا���! A$ وب�Q از x�3 $�ا�	& و�,ب ��ای" �د ,$ jاه�	د �	، 

�� $,د � �yّ� ��)/ 8د ی��  	�ی,ا(� !87 ��دد ی��،  Bّ@Q ر  ،$,د,d درB & ی� $�ای�5 س
ط �ـطـ,ر �@ـ�� ا�G [�ه�ـ" ز5ت 	3ـ�ه را �}ـ�دازد و ی� ،� را دارا �$"یوا�A $"ن 	�3 

؛ " �8d $ـ,د�" 	�3   ��Z روز !�[ �Qوب $A !�& در 	d�� �ی[ $�ایوا�A ا�� ا
�UداMـ
 ز5ـت 	3ـ�ه �ـ� او وا�ـA  ،"یـ" /یـ" U"�& ��" از ��Z روز !ی[ $�ایاّ� ا�� ا

)�
K . 

(�)*� ٢٦٤٧. K5B �5 �	��١

 ،اسMدا�U ت �@ـ��. Kـ
�( وا�ـA او �� 	�3ه ز5
رج g?$B �5 ،[یا?� (,اده و M,د لسMو ("ارد را اش �v$B jا(ـ" 5ـ� (ـ"ارد هـ,G� 

                                                           
 . است آمده خمس مصرف فصل در ريفق فيتعر. ١



 ٧٥٧/  زكات فطره  

(,اده و M,د سل �?رجMن از را اش/ �� �] 
 ،"ی(�Mدا�U ت وا�ـA او �ـ� 	3ـ�ه ز5
)�
K .  

(�)*� ٢٦٤٨. K5B �5 ید  $?ص�>� 
�( وا�A ،�"ه" را او �ی	�3  "ی�K  �3	یـ� 
ز5ت A $"ن وا� &ی$�ا >@(�y ،("ه" را �و �ی	�3  $?ص /ن ا�� Bو� ،�"ه" را M,د
ن M,د �� ،�١$"و�,د دا$�G  	�3هK)ا، ��@� Gط�ا�، Aـ وا��B �3  $ـ,د	ـ,  �یـMیx را 

 �ـ�5,ر ��ـ	� �ـ� ،�$ـ" اس
 ��	� M g?$B �5,ر (ن ،Bّ@Q  	�د ا�� [�ه�y@ و �}�دازد

Mدا�U ت
�( وا�A 	�3ه ز5K و �y) 	3ـ�ه ز5ت و�,ب &ی$�ا �دارا Bّ@Q  	�د >@

"$
�Uد ،او M,د �� ،�Mت ا  . $,د m �Bزم 	�3ه ز5
��ـ( 5ـ	� �ـ� و Kـ
�( $ـ�ط �ـ,دن �Kـ��ن ،	3ـ�ه ز5ـت و�,ب در .٢٦٤٩ �*(�) 


Mدا�U ن/ Aوا� 
(�yاّ�  اس@< �	 ،$ـ,د �Kـ��ن ،	3ـ� "�ـ! $�Q Aوب از ��" 5
 Bو�ـ؛ Kـ
�( وا�ـA 	3ـ�ه ز5ـت �UداMـ
 ،�و �ـ� و $ـ,د �B س7& او از 	�3ه ز5ت

)��K�B �5 $��� ده,F)، ه ه^ل $"ن "هید  از ��" ا�� "�ـ! $�Q Aوب از ��"( $ّ,ال �
  . �}�دازد را /ن "ی� و $,د B(� س7& او از �ی	�3  ،$,د ���$ ،)	�3

  %� ا��Bن واVL ا�R  �0ن ;یّ �6K >; ��دا��B<�  �D اح��م

(�)*� ٢٦٥٠. K5B �5 i7,� وب�Q A$ !�" �3	، ��7ـ8 و �ـ! 
 و �ـ,ش�� و اسـ

�( ��ده و ��	�K، ( و M,دش ���ا "ی�K5B �5 ن dـع rی �(�D ،هGK@" او M,ر (

- �5 �GD� �B ی ��  $,د ًF ,�5 س��م �� 
 �@"م �(@" $��ش در ���,ل ��Qاه از -اس
ی �, ی ��M ی x�*5 ی هـU jـ,ل /ن ��ـ �ـ� ا�ـ� و �"هـ" �2JGK �� ذّرت ی ��(� 

5	 ،�"ه"B 

Kـ�( ���ـ,ل $��ش در �5 ی�QBاه از �5 اس
 /ن mزم ط�ا�G و اس 
ی �, ی �@"م ه�>@" ("ه" ��M ی x�*5 "$� .  

ن .٢٦٥١ �*(�)K)ا ( �ی	�3 " ی�K5B وب در �5 را�Q A3ـ� "�ـ! $ـ	ن  او Mـ,ر(ـ

 KJ� �B "),$ "@5,بMدا�U، <,5r "@$ن ،��رگ ی ���K� "@ـ$یـ � �	 دادن ،5ـ

                                                           
 . مبحث زکات فطره ذکر شد  یکه در ابتدا  یطيشرا. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٥٨

��D) ج و�M  5[سـ <ـ�ید  $ـ�� در یـ �$@" او M,د $�� در ،(� ی �$" وا�A او �� /(�
"@$� .  

( �ی	�3  .٢٦٥٢ �*(�)���B �5 U�x وب از�Q A$ !�" �3	 ن�� �� وارد�� و $ـ"ه 
ً  ه�>@" - �و M,ر (نG7ّ,� - ب,KJ� �B ن�� �� ،$,د�� Aوا� 
 5ـ� ���Bـ( ��8 اس
8F7 وب از�Q بG	/ ل وارد�ن�� �@����ـن�� و �(" �B او �@�ل در ��( $A و $"ه  jهـ 

ت) ه�>@ـ" اسـ
 $ـ"ه او �?ـرج دار !�ـ"ه و (�,ده اهj	�  xی��ا را mزم Bر	ه ا��
ن��� <��ی (?,رد � ( �� ا�؛ "ی(� ا	3ر M,دش ��Qا ����B �5  �ا	3ر ���ا  @�
��ـن�� !�"ه �� اش	�3ه ز5ت و d �)B "@5"ق M,ر(ن ،�(" A$ �)B و $"ه د!,ت 

)�
K .  
( �ی	�3  .٢٦٥٣ �*(�)���B �5 "�� وب از�Q بG	/ در A$ !�" �3	  ن�� �� دوار�� 

�B ر  در $,د,dB �5 ن
 و ا�� (ن ،*,د( �KJ,ب او M,ر(K�) Aن وا���M,ر  �� ��
ب $,د K� او)Aط وا��Gا� �� ط  �O (*,د �)@" ای[ 5ـ� ( �@�Gا� �hG�� ت��ا!

 ا�زه دی<�� 	�3ی� را �"ه"� B١.ی�   
ن ،هه8G در .٢٦٥٤ �*(�)����)M(@ـ" و هـرسـG,ران ،ه�  ��Gـرف و ���ـ,ل /(�ـ


5ر5@( اسB �5 ا��� 5ر	�� �B "@$ده ،5ر	��ـ  ,ّسـ& �  �ّ�� $ـ"ه�Qا از ،�DGاسـ 
�B "@@5، ،در ای[ �,ارد �y) �Qا� ا��� �� !@,ان ��,ق ی �� !@,ان $�ط �e[ !�ـ"، >@

 �}�دازد،ً7$" و 5ر	�� �Qا� ا��� را ار	F) (ـن  ،ا��ـ��ـ� طـ,ر� 5ـ�  �� !�"ه 5ر	��
ر	�� �KJ,ب $,د،M,ر 5  ی" 	�3ّی� او را �"ه"5ر	���. 

(�Q �yا� ا��� ��ء ��,ق @< ����(اّ��ی /��) در �e[  ،$,داو �KJ,ب ( �2ّ ا
ل !�" ا�ره،� 
5ر	�� $�ط (�ی" �5 5ر	�� !^وه �� �UداMـ یـ"  ا�mـره، ا��� ��

5ر	��ـا���  d"ق (ن M,ر �,دِن  �Qا� روزا(� او را (�� �"ه"، �� 
FK)،  ل�Jـ8ّ ا$ـ�
                                                           

ط+رف اول ميزب+ان اس+ت و ط+رف : گيرد در اين موارد دو طرفی كه احتياط بين آنھا صورت می. ١
و ش++رائط پرداخ++ت فطري++ه را (خ++ور ف++رد ديگ++ری نباش++د  دوم، چنانچ++ه مھم++ان ھنگ++ام غ++روب ن++ان

پس اگر فردی كه . باشد  ديگر میخور ديگری است ھمان فرد  خوِد مھمان و اگر نان) داشته باشد
خور ميزبان محسوب شود، احتي+اط  باشد بعد از غروب به مھمانی برود و نان خور پدرش می نان

 .پردازد گيرد مثYً پدر با اجازه ميزبان فطريه را می بين پدر و ميزبان صورت می



 ٧٥٩/  زكات فطره  


ط ؛اس�Gا� �hG�� 
 ـ�O ذ5ـ� $ـ"  )٢٦٥٣(� در �Kـ��� >(��u /ن  �@�� ای[ ر!ی
ی ای@�ـ� 5ر	��ـ �ـ ا�ـزه  �"ه" 	�3ّی� M,د را5ر	�� ا��� � ا�زه  �(@" ای@�� ؛(*,د

   .�}�دازد ا��� 	�3ّی� و� را
 5ـ� �ا	ـ�اد یـ هKـG@" �سـ��ز Mـ"�
 در B �5س��زا( 	�3ه ز5ت .٢٦٥٥ �*(�)


 و هB "@GKز("ا(�
 !�"ه �� ،�B "@5 [� �� را /(ن �?رج دو�
�( دوK ـ,رت در وd 
  . اس
 وا�M A,د$ن �� &ی$�او�,د 

رج �5 اس
 M، �� K5B,رد �B ��$ �یدا ی �در از B �5طD� �ی	�3  .٢٦٥٦ �*(�)?� 
 ،دارد �Bـ ��ـ طDـ8 ا�ـ,ال از را Mـ,د �?رج �یدا ی �در ا�� Bو� ده" �B را �یدا ی �در

�( وا�K5B A �� ط8D �ی	�3 K .  

(�)*� ٢٦٥٧. @��@B �5 در jدر ر� از F7ـ8 /(�� �<� ("ارد 	�3ه ز5ت ،دارد �7ار �
ب �QوبG	/ "�ّ,G� ن و $,د اش	3ـ�ه ز5ـت ،dـ,رت [یـا در �5 $,د �KJ,ب M,ر(
Aوا� 
ب �Qوب از ��" ا�� و اسG	/ در A3ـ� "�ـ! $ـ	ـ" �ّ,G� ن و $ـ,د �ـ� Mـ,ر(ـ

بK� /ی"، ��@� Gط�ا��ـ" (,زاد ا�� و $,د �Uدا�GM او 	�3ه ز5ت "ی� ،mزم ّ,G� ـ"ه$، 
$" M K5B,ر(نF) 8�� یا��@ � ا�ـ,ال ه�ـن از (�Dـ x و "ه�رسـ ارث (ـ,زاد �ـ� Bا�,ا
�� �] �B �3  ،$,د	8 �یDط �� K5B Aوا� )�
K .  

 زن /ن ا�ـ� ،5@ـ" ازدواج Bز(ـ � 	�Q  Aِ$ !�" �3وب از U�x 	�د ا�� .٢٦٥٨ �*(�)
 ��ـ8 �<ـ�ید  	ـ�د Mـ,ر (ـن زن/ن  ا�ـ� و �"ه" را او �ی	�3  "ی� $,د $��ده او M,رن(

 وا�ـA <ـ�ید  $ـ?ص ه�ـن �ـ� و Kـ
�( وا�ـA $ـ,ه�ش �ـ� �و �ی	�3  ،�$" U"رش
�B "$$" M K5B,ر (ن ،زن ا�� و �F)،  �3	اش �ی  وا�ـM A,دش �� ،&ی$�ا �,دن دارا �


ب �Qوب از ��" ،	�د ا�� [�ه�y@ اسG	/ رد  Aِ$ !�" �3	  /ن و 5@ـ" ازدواج Bز(ـ �ـ
�� ،$,د $��ده او M,ر(ن زن@�  Gط�ا� Aن >ـ� در  ،وا�/ ��u) ط�Gا� �hG�� 
ر!ی

 ���Kد �٢٦٥٣,*) O�  "$ �5ذ.   

�( وا�A ،�د��� 	�Q  Aِ$ !�" �3وب از U�x 	�د ا�� .٢٦٥٩ �*(�)K  �3	و او �یـ 

(,ادهMل از را اش "یـ�: ا(ـ" 	��ـ,ده �*ـ�,ر ،�د�ـ�� Qـ�وب از ��" ا�� Bو� �"ه@" او �
(,اده و او �ی	�3 Mل از را اش� ،��ـj [یـا Bو�ـ �"ه@ـ" او �ـ و Kـ
�( ا$ـ�ل از MBـ



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٦٠

 ��ا!تhG��� Gط�ا�  � O د,*) .  
ن ا�� .٢٦٦٠ �*(�)K)ن ا M,ر(ن ،	�Q  Aِ$ !�" �3وِب  از U�x و �$" M K5B,ر(

ً̂  K5B �5 �� او �ی	�3  ،$,د �<�ید  	�د ً̂ ؛ اسـ
 ا�ـAو  ،$ـ"ه او Mـ,ر(ن 	�  ا�ـ� �ـ�
�GMد U�x وب از�Q بG	/ A$ !�" ـ� �ـ�)M ـ�ود $ـ,ه��،  را او �یـ	�3  $ـ,ه�ش "یـ�
 . �"ه"

 �6K �Dی; دی��دا���  
 را �یـ	M  �3ـ,دش ،اسـ
 وا�ـA �<ـ�ید  �ـ� او �یـ	K5B �5  �3 ا�� .٢٦٦١ �*(�)

 5ـ� K5Bـ ط�ف از ا�� Bو� $,د B(� س7& $"ه وا�A او �� �ی	K5B �5  �3 از ،�"ه"
 ،�"ه" او ا�زه � $"ه �Aوا او �� �ی	�3 D5ی
 �B "@5 .  


�( ���,م �O �5*�,  �,ارد در .٢٦٦٢ �*(�)K  ً̂ ��ـن�� !�ـ"ه �� 	�3ه ز5ت �� 

ن ی اس���، �y) 5ـ� K5Bـ(ّ�ـ
  �� را 	�3ه ز5ت �<�ید  ا�زه � دو /ن از �Bی >@
 ً5	 �"ه" اوس
 ��!�"ه 	�3ه ز5ت وا�7B 
 ز5ـت �Lـّ"د �UداMـ
 �<�ید  �� و اس

�( زمm  	�3هK .@yه��] 
 !�"ه �� 	�3ه ز5ت اس
 ���,م �5 ��,ارد در ،��j اس
 ً̂  دو /ن از �Bـی ،dـ,رت [یـا در 5ـ� Kـ
�( ���,م 5"ام ه� س�B jو� اس
 (�D دو ��

�B ")ا,   g7" �� �<�ید  از ا�زه �� 	B ��ّ�� .�}�دازد را ز5ت ا

 �8ـو5 �$ـ" �B �<�ید  $�� در و اوس
 M,ر(ن �5 را K5B 	�د ا�� .٢٦٦٣ �*(�)
ن�اط� ی [��ی >@(�y ،�"ه" را M,د �ی	�3  	�د /ن �ل از �5 5@"@ �G$دا "$ �ی	�5  �3 �


�( mزم ،ده" �B راK دش,M  �3	دازد را او �ی�{� . 

  �G7ف ز>�ت �6Kه
�� - را 	�3ه ز5ت .٢٦٦٤ �*(�)@� Gط�ا� Aوا�، &�	 - �� 5ـ� �$ـ �	�ـ�ا �ـ� "یـ�


 �5د و در سـ ،GK@"[ ز5ت �ل را دارا ه�& ��5,ر در ��JGKّ ی$�اMدا�Uرفی � �gـ
ل ز5ت� B�) ف  ,ان�g� د و,�) �y)$" K5B ���$ �	��ا از $�� در >@F) �B "ا(ـ,  

ن <�ید  �	��ا �� را /ن)��K� "ه"� � ،d,رت ه� در BوF)ی" �� Fd)B د داده,$ .  



 ٧٦١/  زكات فطره  

 او �gـ�ف �ـ� را �یـ	�3   ,ا(ـ" �Bـ ا(Kـن ،�$" ��	� �ا ���$ ط8D ا�� .٢٦٦٥ �*(�)
")  . "ی(� طrِ 8D �� را /ن   �"ه" او Bِّ و� �� @��یا ی ،��س

 ه�ـن Bو�ـ ،�$ـ" !ـدل Kـ
�( mزم ،ده@" �B او �� �ی	�3  �5 ���	� .٢٦٦٦ �*(�)
ل ز5ت در �5 ط,ر� �GD� "$ Gط�ا� Aن وا�/ 
 و (�ـز �Bـ و Mـ,ار$�اب �� �5 اس
K5B �5 g���
 ("ه@ـ" �یـ	�3  ،اسـ
 	Kـ2 �ـ� �LGـه� و /ورد �Bـ �ـ �ـ� /$�را را 

@yه��] �� K5B �5  �3	در را �ی g���
 ،�g� �B "@5ف F)�3  "ی	ه@" �ی"� .  
(�)*� ٢٦٦٧. Gط�ا� AJGK� ن/ 
 �یـ	d  �3ـع rیـ از �� �G�5	� rی �� �5 اس

 ��ـ	� rیـ �ـ� dـع >@ـ" ا�ـ� Bو�ـ (�س" ا(" $"ه ��i �5 یB	��ا �� @��یا �<� ،("ه@"
  . ("ارد ا$�ل ،�"ه@"

(�)*� ٢٦٦٨. K5B �5 س�" )�
K، �)B ")ت "�س ��  ,ا ا�ـ� Gّ�Bـ ،�"هـ" 	�3ه ز5
$" او M,ر(ن �"�س�، �)B ")�3   ,ا	<�ید  "�س �� را او �ی�هـ" "�  "�سـ 5ـ� �	ـ�د اّ�ـ


ی "�س ��	� �� را xیM,  	�3ه ز5ت  ,ا(" �B اس Q�� دازد "�س�{�  ّG�B ا�� )K5B �5 
 "�سـ ،$ـ"ه وا�ـA �ـ�5,ر "�سـ �ـ� /(ـن 	3ـ�ه ز5ت و $,(" KJ� �B,ب او M,ر(ن

"@$F).  

  ز>�ت �6Kه ��دا���D �7%�ط %; یاح��م د
ً̂  ،اسـ
 /ن ���Bـ,� �ـ
�7 ��ا�ـ� دو �K@�B �5 7�xG از ا�� .٢٦٦٩ �*(�)  از �ـ�

�"@�B �5 7�
 5Bـ	 �"هـ" dـع (gـ' ،اسـ
 ���Bـ,� �@ـ"م �ـ
�7 ��ا�� دو /ن �
)�
K، ���� را /ن ا�� �� "g7 7�
5	 �"ه" هj �ی	�3  �B )�
K .  

ن .٢٦٧٠ �*(�)K)ا �)B ")ا,  'g) عd ی از راr T@�  ً̂  <�ید  (g' و �@"م ��
ً̂  ،<�ید  K@�B از را /ن  �"هـ" هـj �یـ	�3  �ـ
�g7 7ـ" �� را /ن ا�� ���� ،�"ه" ��(� ��

	5B )��
 وKB K5B  �3	 �5را �ی �D) "@< �B "زم ،دهm )�
K یـ از را ه��r T@ـ� 
ً̂  ،�"ه" 5	 ،�"ه" ��(� را <�ید  ��s �ی	�3  و �@"م را h��B �ی	�3  ا�� ��B 
  . اس

ی "م�@ .٢٦٧١ �*(�) $B<�ید  ء�د �5 را �	ـ�ا ���3  	ـ �یـ�B "دهـ  �ـ@T �ـ "یـ�
ی ،<�ید  MO ط,�?� "$F) و �y)�ص ا�� ،�$" �?�,ط >@M ی �� /نr عd "سـ�� 
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ده 7�8 �5دن �"ا �"ون وDGاس "$ده 	,ق ز��
 /ن �5دن �"ا ی ،���$" ("ا$�G ا�، 
ی �y)/ ,ط�7"ر �� $"ه �?� j5 "$� �5 8�7 @G!ا "$F)، ل  . ("ارد ا$�

ط�ـا�G �@ـ�� ،�"هـ" ,ب�ـ�� ءB$ـ از را 	�3ه ز5ت 	�د ا�� .٢٦٧٢ �*(�) Aوا�ـ 
	5B )�
K .  

ن .٢٦٧٣ �*(�)K)ا  ه�>@ـ" �"هـ" �ـ^ل �ـل از را اشMـ(,اده و M,د �ی	�3  "ی�
(,اده� �� ���اM د و,M رج?� ] g�� 5ـ�ده و /ن را از راه �ـ�ام  ـ���اش 
[ (�ـ,ده �

"$� .  
ن ا�� .٢٦٧٤ �*(�)K)ا ��B �G$دا "$� �5 7�xG� �3  از	ی� ���G* 
(yـ� ،اسـ@< 

$" �ی	�3  ���ا �ل /ن از ���"ار �5 5@"(ّ�
  و ("ه" را �ی	�3 �، ��@� Gط�ـا� Aوا�ـ 
	5B )�
K .  

ن ا�� .٢٦٧٥ �*(�)K)ا �� Mل� ��ـ" و �"هـ" �یـ	�3  او �ـ� اسـ
 ��ـ	� K5B @��یا 
"��D� �	�� ده,F)، �y)@< ��B ـ� [��ـ از داده او �5 راG	�) "ـ$�،  �ـ� و �د�ـ�< UـT "یـ�

2JGK� "ا(" ا�� و �"ه,G) >د���،  [��ـ از ا�� و �"ه" را �ی	�3  !,ض M,دش �ل از "ی�
�G	ر "$ "یـ� ،اسـ
 �یـ	��  �3	Gـ� �5 را /(�y دا(�B �GK �ی	�3  �("ه�� dB �5,ر  در ،�


�( وا�A او �� !,ض دادن ،دا(B �GK(� ا�� و �"ه" را /ن !,ضK ن وK)ا  !,ض "ی�
  . �"ه" را �ی	�3 

ن .٢٦٧٦ �*(�)K)ا و ا�Zـر   ـ�ّ�8 ��ـ�ا �B@ـی ��7ـ
 g7ـ" �ـ� را 	�3ه ز5ت "ی�
�"@�B در Uه�ل M"او(" *<�G� و (ّ�ـ
  دهـ" �Bـ را /ن 5ـ� �Bـ,�7 و �"هـ" اM^ص �
 5Bـ	 �}�دازد �ی	�3  ،اM^ص 
یر! �"ون ی ��7
 g7" �"ون ا�� و "ی(� �ی	�3  دادن


 �� "ه�>@ $,د KJ� �B,ب 	�3ه ز5ت و اس�ّ! ]G$ا") "g7 

یر! !"م ی ��7 

ه�ر ،اM^ص@� 
 . اس

ن �ه از U�x 	�د ا�� .٢٦٧٧ �*(�)hت ،ر� Bو�ـ Kـ
�( Jd�a �"ه" را 	�3ه ز5
ن �ه"ن �	�ا رس از ��"hر� �B ")ت  ,اط�ـا�G ه�>@ـ" �"ه" را 	�3ه ز5 AJGـK� ن/ 


ن �ه در �5 اسhر� j�3  ه	و ("ه" را �ی 
Mدا�U را /ن   A$ !3ـ� "�ـ	ـ� � Mـ� �� 
ن �ه از U�x ،	�د ا�� Bو� ،ا("ازدhر� �� �	�3  /(�ـ� از ��ـ" و �"ه" �7ض ��	او �ـ� �یـ 



 ٧٦٣/  زكات فطره  

A،$" وا� �	ه@,ز ��5,ر �� jق ه�JGیدر  اس
	$ـ" دارا را 	3ـ�ه ز5ـت � Bا(ـ" �ـ,  
A�د ط,M از را �	�� 
�ب 	�3ه ز5ت �K� "@5 .  

(�)*� ٢٦٧٨. K5B �5 "g7 ز دارد���@ ،�?,ا(" را 	�3 "�! (� Gط�ا� Aوا�،  "یـ�
  ,ا(ـ" �Bـ ،(ـ"ارد را	3ـ�  "�ـ! (�ز M,ا("ن g7" ا�� و �"ه" "�! (�ز از U�x را �یّ 	�3 


Mدا�U  �3	را �ی   8F7 اذان از ��Z ،"�! روز �� M� �� ازد��"@ .  
 روز �Zـ�  ـ و �<�ارد 5@ر را M,د �ل از ���"ار �ی	�3 (ّ�
  �� ا�� .٢٦٧٩ �*(�)

!�" �3	 �� 2JGK� "ه")، �@� 
ط وا�A ز5ت 	�3ه سB�) &7 $,د، و mزم اس�Gا� �
��7
 �3��� �� �2JGK �}�دازد؛  "g7 �� h7 اداء و 

 در �� �M و؛/ن را �"ون (�Mدا�U 

ر �5 �ا	�3ه ز5ت@5 �G$ا ا�� ،$"ه ��ا���ض �Q ^�!Bی "$ در �ا(<ـر س�8 و �

Mدا�U ت �UداMـ
 ��ـ�ا را 	�3ه تز5 ا�� [ی�@��ا. ("ارد ا$�ل ،(*,د �KJ,ب ز5

�� �	�� @�ّ��B رً̂  ��ـ	� /ن �� Bدس�Gس و �<�ارد 5@ $ـ" ���ـ[ 	�ـF) 8@�ـ�یا ��ـ �	ـ�� 
	�تK� "$� �B ")ا,  
Mدا�U ت("ازد�� �� �M �� را 	�3ه ز5 . 

ر و (}�دازد را �ی	�3  ،	�3 "�! روز ��Z اذان   	�د ا�� .٢٦٨٠ �*(�)@5 jارد ه�>)، 
�� ��"اً @� Gط�ا� Aیا �"ون ،وا���@  
 و ادا(ّ�h7 "@5 ��  
�ّ) را �یـ	�3  ،ا��ّ�ـ� B	ـ �ـ

  . �"ه"
 و �ـ�دارد Mـ,دش ��ـ�ا را /ن  ,ا(" B(� ،�<�ارد 5@ر را �ی	�3  	�د ا�� .٢٦٨١ �*(�)

��B  را <�ید ��   . �<�ارد /ن ��
� ا�� .٢٦٨٢ �*(�)�B د �5 را�	ت !@,ان ��  ،�ـ�ود [��ـ از ��ا$ـ�G 5@ـر 	�3ه ز5

j�� '�  ن $"ن/ "@)ل ز5ت ن$"  �' ه�� �B "$� �5 gD �8 م �ـ� ���ـ,ط ا��
��  در ،/ن�K�)ن�� )٢٦٢٥  . اس
 $"ه 

ل .٢٦٨٣ �*(�)�G)ت ای �ا�م �س,  �� 	�3ه ز5 Apص (M ت /ن�h� ی Aـp) 
�ی� ،$�ع ��B j5@ی *نیا !م 
م ا ���ا ه�>@" اسL)ر $ـ,د /ن را �ـ� یا,FL� ر5 ]

�ی��Fد و ا �<�ی$�� د  �یـ	J�B �5  �3�( 	�د �8ّJ س�,(
 اس
 �5 در $�� B[ در �
�x از را ا�ـ� ،�ـ,رد [یا ��Q در و �$" دا$�G و�,د ز5ت �2JGK ،)اس
 (�,ده �"ا �

ط�ا�G ،5@" "ا�M 2JGK� U,دش $�� ی �8J در �G,ا(" 	�د Aن وا�/ 
 را �ی	�3  �5 اس
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�� 5	 هرس(" �2JGK �� و ه��د >@(B �yو� (�Fد <�ید  ��B 
 �داMـ
U �ـ� ز�ـ( و اس

�( 	�3ه ز5ت �Lّ"دK "@<ف ه�^M Gط�ا� Aر وا�[ �ه�ـ در و اسـ
 (�ـ,ده ر	Gـ

 .�"ه" را /ن !,ض "ی� ،$,د  �' و ��Fد <�ید  �� �� ا�� ،d,رت


 ز5ت 	�3ه �� 	���،  .٢٦٨٤ �*(�)Mدا�U  ت
؛ اّ� �AJGK اس
 ز5ـK�) Aوا�
ع �@"d rا("ازه ی �� &�	 �y),د (�د 	��ـ� �,�ـ ر/ن د و �(@" م	�3ه را �}�دازد و >@

ن�$" و ا	�اد� ه) j  "@$(,اده -M,ر او �M �h!ن را  -اش ��8 او �?,اه" 	�3ّی� /(ـ
ع را �� ی�B از /(ن �"ه" و او هj �� ه��[   ,ا(" �� g7" 	�3ّی�، �B هj �"ه"،d rن ی/

 ،�Mـ(�M/ �D ��س" و ���G اسـ
 (Dـ� /� �"ه" و ای[ !�8  ��ار $,د   �� g7" �� دی<�
B� �5 را ��$" �5 از �� BK5 �"ه" ،g7" 	�3ّی� �� ،���د >�F) ن  .M,د$

و ا�� ی�B از /(ن ��vd ی دی,ا(� �،"$  ����د و ا��Gـط  /ن را �B و�،و�Bّ او �� �
�� �5 
/(yـ� را <�ـ�د و /ن را �ـ�ا� Mـ,دش � ���� و�Bّ، د،� <�g7" او ( �AJGK /ن اس

5ت 	�3ه �� دی<�� �}�دازدز @,ان !��  دی,ا(�،��ا� ��vd ی  ،��	�G ��ا� M,د.   
(�)*� ٢٦٨٥. AJGــK� 
 و �8ــ	� و *ــنیM,  ،	3ــ�ه ز5ــت �UداMــ
 در 	ــ�د اســ

Kنیه� 	hـ8 و [ید  و !�j اه8 �5 اس
 س�اوار و دارد ��ّ"م <�انید  �� را M,د ��	� <
 . دارد ��ّ"م <�انید  �� 	�3ه ز5ت دادن در را

  
  

�� �ّ�
ّ
� ����� وا	�� ا��ا��� ا��� ��ّ�� و �ل ��ّ�� و ���   ا	�

ّ
���� 


