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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 مقدمه

 الصـلوةُ و  و. فَلَولَا نَفَرَمِنْ کُلِّ فِرْقۀٍ مِنْهم طَائِفَۀٌ لٌِیتَفَقَّهـوا فِـی الّـدِینِ     . اَلْحمد لِلّهِ الَّذِي قََالَ فِی کِتَابِهِ الْمبِین        
  لَی رع المالسهِولِس ینمِی االَ فَصطَ الم .محلَّکَي تَ ذِ الَّ دٍمینمِ المثَّ امِلَالکَ بِ م .م ـ   اهللاُ دِرِن ی ـ هـه قِّفَیـرا ً ی  خَ هِ بِ ی  فِ

ـ مسِ شَلیا عمیِّا سِلَ. ین دِرشِ المهِاعِتب اَ  و هِحبا بِ  اَ و. ین  دِهتَه الم بح ص ه و  آلِ لیعو. ین  دِالّ بـري   الکُةِحو ضُ
ـ ذهم بِدلَّقَن تَ ملیعو. ین عِجم اَلقِی الخَفِیرِهِ الشَّتِابِ ثَ ابنِانِعم النُّۀِیفَنِی حبِ اَ مِعظَ االَ امِالماَ. ینمِالَی ا لع  فِ ه بِ
 .ینآمِ. ین  الدِّ وصلِ لفَی یومِ الَاِ

قرن نینـگ باشـیده برمینـگ دورت یـوز بیرالنجـی            ) 15(اشبوزمان تاریخ هجري نینگ اون باشالنجی       
ییل نینگ ایچند اساوادلی اوغالن الرکوفا لیب دینی کتاب الري مطالعه اتمـا گـه هـواس الري         ) 1401(

و حنفی مذهبندا یا زیالن کتاب الرده همه سی عربی بولیب استفاده اتمک بترمشکل بوالن   . آرتان زمانندا 
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الریمز بیزدان اوزانادیلیمزترکمان دیلینده فروعـات حنفـی نـی اویشـریان            زمانندا بعضی مسلمان دوغان     
اشبو فقیرو حقیر عبدالرحمن نام اوالري آرزوالنـه یترجـک بولیـب            . برکتاب یا زمقنی التماس اتدي الر     

هدفه شروع اتمزدان اوزال حنفی مذهب نی تـا  . بیک تنگري سیندان کمک اسالب یا زماغا شروع اتدي        
حنفی مذهب نینگ باشداغی و رهبري حضرت امام اعظم ابوحنیفـه         . ی تا نیدماق الزم دور      پدران  آدم ن   

ابوحنیفه نینگ آدي نعمان آتاسی نینگ آدي ثابت قاقاسی نینـگ آدي زوطـی دور               . رحمۀ اهللا علیه دور   
 ). 80(سنه هجرتدان سگسان   ییل . طائفه سی فارس دور

سنه یوز اللی ده . ان نینگ خلیفه وفتندا انادان دو غیب دور گچانده کوفه دیگان شهرده عبدالملک بن مرو   
ابو جعفر منصور دوانیقی خلیفه عباسی نینگ زمانندا بغداد دیگان شهرده یتمش یاشینده دنیـا دان               ) 150(

ابوحنیفه دیسنگ عالم ، دیسنگ تقوا، دیسـنگ     . مبارك قبري بغداددا اوالقان زیارتگاه دور     . قایدیب دور 
 عقل لی ، دیسنگ صبرلی ، دیسنگ خوفلی آدم دور، ابو حنیفه گیجه الرنینگ کوپسـنی              حلیم ، دیسنگ  

ابوحنیفـه عمرینـده یـدي مینـگ        . قرآن اوقیب گچیریان و آغالیان حتی سسینی یا نشیق الري اشـتیان           
) 40(قـرق   . ییلّاب روزه توتیب آغزینی آچمانی گزیب دور      ) 30(کرت قرآن ختم ادیبدور اوتوز    ) 7000(

اللـی  . ییالب یاستی طهارتی بیلن ارتیر نمازین اوقیب دور       ) 50(اللی  .  ندور -یان نی یاسدیغا برما   ییالب  
خالصه ابوحنیفه . یوزکرت تنگري تعالی نی دیشینده گوریب دور. مرتبه بیت اهللا غاحج ادیبدور) 55(باش

ي دور اوزگـاکی  پیغمبر صفتلی ، فریشته خاصیتلی عجیب غریب کرامتلی آگیرت علملی کیشی نینگ بیر           
علماء الرییلدیز کمین یالقیم اوریار، دیسانگ ابوحنیفه غوشلیغینگ گونی یالی عـالم جهانـه یختـی لیـق            

اگر علم اوالکاره دانگیالن بولساده ، ( ساچیب دوران اوالقان اولیاء دور، پیغمبر علیه الصالة و السالمینگ 
ابوحنیفـه  .  ابوحنیفـه نینـگ شـانینا الیـق دور    دیان گفـی  ) فارس اوغالن الریندان بیري باریب آالردي       

آخرقی حج غا گیدانده مراسم حج نی بتیراندان سونگره بیت اهللا نینگ مجاور الرنـه آیدبـدور سـیزمانگا       
مجاورالر آیـد بـدور الر اي   . قافی نینگ آچارنی برینگ من برگیجه بیت اهللا شریف ده قالجاق دیب دور 

کم گه برمیارس اما سنینگ حرمتنگ بتربلند بوالنسونگ چـارامیزیوق  امام بیزبیت اهللا نینگ آچارنی هیچ     
ابوحنیفه بیت اهللا نینـگ قافوسـینی آچیـب     . سنگا برایلی دیب ، آچارنی ابوحنیفه نینگ الینه بریب دوالر         

اوزنینگ مبارك محاسینی بیلن ایچنی سوپریب آراستاالب اوندان سونگراستون الرینگ آراسینده دوریب  
 اولقی رکعتده قرآنی  با شیندان   . از اوقیب دورایکی رکعت نم
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ایکالنجی رکعتداهم قاالن یا رسینی اوقیب ، ختم ادیب سالم . با شالب تا یا رسینا با ریا نچا اوقیب دور         
اوندان سونگرا زارتضرع بیلن آغالب ، تنگري تعالی نینگ درگاهنـده مناجـات             . بر انداد انگ آتیب دور    

ی ما عبدك هذا العبدالضغیف حق عبادتک لکن عرفک حق معرفتـک فهـب نقصـان                اله( ادیب آید بدور    
. اي بارخدا یا  شوعجیزبنده سنگال الیق عبادت اتمگی ادیب باشار مادي. ترجمه ) خدمته لکمال معرفته 

اما سنی حق تا نیمقلیغی تا نیدي سن خدمتی نینگ کوتا لگنی با غشله کامل تا نیمق لغنینگ حقی اوچین 
یا ابا حنیفه قد عرفتنا حق      . ( ان سونگرا بیت اهللا نینگ دیوارالریندان شوحیلی سس چقیب آید بدور          اوند

) المعرفۀ و خدمتنا فاحسنت الخدمۀ و قد غفرنا لک و لمن اتبعک و کان علی مـذهبک الـی یـوم القیامـۀ       
قـاوي خـدمت   اي ابوحنیفه سن بیزه حق تا نیمقلیغی تا نیدینگ و سـن بیـزه خـدمت اتمگـده                  . ترجمه  

اینها . اتدینگ ، بیزسنی و سنینگ ایزینگا دوشانی و تا قیامتا چنلی سنینگ مذهبنگده بوالنی با غشالدیق 
گون الرده برگون ابوحنیفه اوقیده . ابوحنیفه اهللا سیندان بخشش بایراغینی آالن بیک مجتهدینگ بیري دور

بولیب، آدم الري اوزمذهبنگا چـاغرملی دیـب   یا تیرقا پیغمبرعلیه الصالة و السالم دان سن مذهب باشی         
اشاره بولیب دور اوندان سونگرا ابوحنیفه باش گوتاریب ، خلق الري خداینگ یولنا دعوت اتیا و تنگري     

 اون دوردي  –تعالی نینگ فضل و کرمی برله ابوحنیفه نینگ مذهبی مشرق و مغربدا او عرب و عجـم دا                   
خالصـه  . ، عالم جهانینگ چهار طرافیندا معروف ، و مشهور بولیار         گیجه نینگ آییی یا لی یا لقیم اوریب         

ابوحنیفه ارشاد الهی گه غاباد گالنسونگ دوغاندان زیراك عقلّی و توراندان باشداق بولما غا یاراشـیقلی                
معلومات عمومی دان گراك پـاینی آالنـدان سـونگرا اختصاصـی اوقوالرغـا اوالشـما       . بولیب اوغرادي  

ن الرداکی پیـدا وزیـان الري فکـر ال نیـب سـلیقه سـینا سـیغما دیـک و مـا نگزینـا            وهرف. غایوزلندي
نی نظره آلدي یعنی دکتر لیک علمنـه فکـر          ) علم طب   ( ابوحنیفه  . جایالشمادیق فن الري اختیاراتمدي     

الندي گوردي و آیتی اگر برمریض بردرده مبتال بوالن بولسا اهللا تعـالی داشـول مریضـی شـول درد دن                     
 دیب تقدیراَدن بولسا اوندا منینگ اول مریضه بران درمان الریـم و ادن طبیـب چیلگـیم ذره پیـدا      اولملی

برمیار، پس من عمریمی و مالمی صنایع ادان آدم بولیارین و برده علم طبابت ترساالرینگ شـغلی یعنـی           
راشیقلی دال دیب  الرینگ کسبی دوردینم غاترس بوالن فرقه الرینگ شغلنی اختیاراتمک ما نگا ی         -کافر

غا یعنی شعر دوز مک علمنه اویال نشدي گوردي و ) علم عروض ( ، بو علم دان یوز اوویردي اونسونگ 
آیتدي بو علم ده بیک مرتبه یتن آدم الرینگ کوفراگی نینگ ادان ایش الري یالندان گپ یاساب حددن                  
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 اونگا گورا بو علمده عمرینگی صرف آشه بر آدمینی اوویب یا یما نالب گناهکار بولیب یوریب دور الر،          
گه یعنی نحو صرف علمنه سر ادیـب        ) علم ادب   ( اتمک اوغردال دیب ریال مونیده تا شالدي اونسونگ         

گوردي و آیتدي نحو صرف علمی بیالکی علم الرینگ آالتی بوالنسونگ ، اینکی اوینچاك اوقیلیان علم          
رینگی صرف ادیب ، آنگرقی بیلیمه ایه بولسانگدا ، همیشه          بولیارالمدام یاش اوغالن الر اوقیار، مونگا عم      

سنینگ گورینگدا شینگ اوغالنجیق الر بولجاق ، کامل آدم بولجاق دال دییار حدیث شـریف ده گلیـب                   
هر کم نینگ گورینگداشی اوغالنجیق الروخاتونالر و باي الر و احمق الربولسا، شونینگ یوراگی         ( دور  

ا ر عمرینگی مونگا صرف اتمـک یراشـیقلی دال دیـب مونـدان یـوز اوویـردي                  اونگاگورا ب ) قاتی بوالر 
گه یعنی عقائد علم الرینه اویالنشیب گوردي و آیتدي  بو علمینـگ             ) علم جدل یا علم کالم    ( اونسونگ  

مسئله الري بترغین و خطرلی ، بو علمه زحمت الرچکیـب ، آنگـر بـاش کمالـه یتسـانگدا ، همـه آدم                        
آشکارآیدیب بولجاق دال و هر بـر آدم دوشـنجک دال بتـر آز آدم الرسـنگا احتیـاجی          الرینگ یا نیندا    

اونگاگورا بو علمینگ عامۀ الناس اوچین منفعتی بولمیار رو برده علم جدل گه مشغول بوالن آدم . بولجاق
ـ . الرینگ کوفراگی یوراك الري قاتی طبیعت الري غایم سلف الریولیندان غیشاران آدم الردور             گ اونین

) علم حدیث( اونسونگ. اوچین بوعلمده عمرینگ گچرمک اونگات دال دیب ، مونینگ ایزینه دوشمدي            
گه یعنی پیغمبر علیه الصالة و السالم نینگ گپ الرنی اویشریب سلچر مـک علمنـه نظراتـدي و آیتـدي        

 اولـی   بوعلم دان اولی پاي آلیب بیک مرتبه بارجاق بولسانگ ، اوزاق وقـت ، اوزیـن عمرکـراك یـاش                   
بوالنگدان سونگرا آدم الرسنگا محتاج بولجاق وممکن دور برنیچه الرسنی حدیث روایتندایالچی دیـب              
تهمت ادسون الراونینگ اوچین مونداندا پیداسی کوپراك فن نینگ ایزیندا گزاین دیب، مونگا یوزالنمدي              

قیمـاق لیـق علمینـا    غا یعنی قرآنـی تجویـدي بیلـه یخشـی یرینـه یتریـب او            ) علم قرائت   (اونسونگ  . 
اویالنشدي و آیتدي بو علمده اوکده الب کامل بوالنگدان سونگراسندان گلیب اورانجک الریاش اغـالن               

اونسـونگ  . الردور اوالر بیلن قرآنینگ احترامین صاقالماق بترغین بولجاق دیب ، مونگادا هواسالنمدي      
راك بولغان دوغري اگـر ینـی بیلمـگ    غا یعنی آیت دن حدیث دن چیقا ریب آدم الراوچین گ     ) علم فقه (

لیگ علمینا فکر قویدي و آیتدي شو علم اولی و کچی نینگ و زنان و مردانینگ و هرشغلداکی انسانینگ      
شو علـم بـیلن اهللا    . شو علم بیلن حالل و حرام بیلینار دو غري اگري سایغارالر          . احتیاجلی و علمی دور   

 اوده لر و دین دستور الري یرنـه یتیرلـر و بـرده حـدیث         تعالی نینگ بویریق الري بتیرلر وعبادت الري      
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دینینـگ بـر    . هرزداینگ برستونی بـار دور    . ترجمه  ) لِکُلِّ شَی ءٍ و عِماد الدینِ اَلفِقه        ( شریفده گلیب دور  
ستونی علم فقه دور اونگا گورا دینینگ غایمالجاق بولسانگ ، شونگا یا بیشملی بولیار بو علـم او لـدان             

نفعلی علم دور موندن هیچ برزیان گورینمیـار زحمـت چکیـب برمسـئله نـی اجتهـاد اتسـانگ ،                     آخره  
پـس قایسـی   . یالنگشمانی دوغري دوشاسانگ ، اونده ایکی ثواب بـار     . اگریالنگیشا سانگ دابرثواب بار   
، بولیان بولسا، عمرینگی شوندان باشغاذاتغا صرف اتمک عبث دوردیب          . بیرعلمینگ خطا سینداثواب بار   

اجتهاد دینگ میدان نیندا یوریگ بولیب بایراق آالن آدم         . شوفقه علمیندا اجتهادا تماگینگ میدانا گیردي       
ابوحنیفه نینگ اجتهادیندن بهره آلیب مذهبنـه تـابع بـوالن    . لرینگ دسالبقی ابوحنیفه رحمۀ اهللاِ علَیهِ دور      

نهاهللاُ ع ضِیعِین اولیا ء الر و فقهاء الربیحساب کاندور رم   اَجم. 
 فقها ء الر طبقه الري 

. وامام مالک . مثل ابوحنیفه و امام شافعی  .  مجتَهِدِینَ فِی الشَّرعِ یعنی شریعتده اجتهاد اتگوجی لردور        -1
و احمد ابن حنبل و اوزگه مجتهد مطلق الررضوان اهللا علیهم بوالر اوزلري اصول ده قانون الر یا سـایار               

ن احکام فروعاتنی ادله اربعه دان چیقاریـاالر و هـیچکم گـه تقلیـد ده اتمیـار الر                   الرشول قانون الربیل  
 .بودرجه داکی فقهاء الرغا مجتهد مطلق دیب آید یارال. وشوهنا رلري بیلن اوزگه الردن سایالنیار الر

و زفـر و  یعنی مذهبنگ ایچیندا اجتهاد تگوجی الرمثل ابی یوسف و محمـد    .  مجتَهِدِینِ فِی المذهب     -2 
غیري متَقَدّ مِین الربوالر اوز استادالرنینگ قـرار بـران قاعـده الرنـاگورا اَدِلَّـۀ اَربعـۀ دان حکـم الرده                      

گرچـه بعضـی فروعـات الرده      . چیقاریب باشاریار الر و اصول قاعده الریندا استادالرینا تقلیداتیار الر           
 امام محمد اجتهاد دا اولقی درجه یتوشدي الرولیکن مخالف بولسالردا ، اما بعضی لرآیدیارالر ابویوسف و

بوایکسی استادالرنی اولَالتما قدا یعنی ابوحنیفه نی قاوي گورمگده و تعظیم اتمگده آنگرباشا بار انسانگ               
بلکه شونینگ مذهبنی تأییـد ادیـب نشـرا تماگـه یـوز النـدي               . استاد الرنینگ مسلَکِیندان چیقمدي الر    

دیب یارالر ابویوسف بیلن ابوحنیفه ایکسینه شَیخَین دیب آیدیارالر اما محمد بـیلن              ینِاممالربوایکسینه اِ 
 .وشوا و چسینه علَماء ثَلَاثَۀ دیب آید یار رالر. ابوحنیفه ایکسینه طرفین دیب آید یارالر

3- فِ ینَدِهِجتَ م  اتگوجی الر دورل یعنی صاحب مذهب دان روایت بولمغان مسئله الردا اجتهاد          سائِی الم .
و کرخی و حلوائی و سرخسی و بزدوي و قاضی خان و برهان الـدین و شـیخ   . مثل خصاص و طحاوي  

و بوالرینگ دنکدشلري بولغان مقلّدالر صاحب مذهبدان روایت بولمادیق مسـئله الرده صـاحب             . طاهر  
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ا مخــالفچیلیغی اصــول دا و فــروع د. مــذهبنگ قــرار بــران اصــل لرنــاگورا اجتهــاد ادیــب باشــایارالر
 . بوالر متأخّرین الرینگ اوالقانالري دور. اونگارمیارالر

یج مثل رازي و فقیه جرجانی و بوالرینگ دنکدش لري بولغان مقلّـدالر بـوالر اصـال               خرِ التَّ ابِصح اَ -4
 اجتهاد ادیب یاشار میارالر لیکن اصل الرغا قاتی یتیگ بوالنسونگ ،مسئله الر آلنیان یرنی قـاوي بـیال               

نسنگ ، مجمل گفی بیان ادیب باشاریارالریعنی صاحب مذهبدان یا اونینگ یا ران الریندان نقل ادیلنـان           
وا یکی وجه گه احتمالی بولیب دوران مسئله الري اصول الرغا دقّـت نظراتمـگ بـیلن فروعـات دانـدا         

کذا فی تخـریج  اوزمنگزاش الرینا درنگاب گورمک بیلن تفصیل ادیب با شاریار الرصاحب هدایۀ نینگ             
 .الکرخی و تخریج الرازي دیانی شو قبیله داندور

جیح مثل قدوري و مرغینانی و علی الـرازي و ابـن کمـال و العمـادي و ابـن الهمـام و                       رِ الب ابِصح اَ -5
بـوالر بعضـی روایـت الري بعضـی سـیندان االري چکیـب              . بوالرینگ منگزاش لري بولغـان مقلـدالر      

بو آدم الراوچین آنگسات دیب ترجیح بریارالر . باشریارالربو اولی بو اصح. 
یز مثل محمد الکردري و محمود الحصیري و حافظ الدین النسفی و عبداهللا موصلی وتاج      میِ التَّّ ابِصحاَ-6

شوالرینگ منگزاش الري بولغان مقلدالر بـوالر اقـوانی و قـوینی و ظـاهر               . الشریعی و احمد البعلبکی     
و اوزکتابالریندا مـردود بولغـان قـول الري         .  نادر روایتی سایالب باشریارالر    و ظاهر روایتی و   . مذهبی  

 .ضعیف بولغان روایت الري گترمیارالر
اوالر گچـن  . یعنی یوقارداکی هنارالرینگ هیچ بیري اوزیندا بولمادیق علماء الردور     . یدقلِ التَّ ابِصح اَ -7

بوالرینگ شأنی بـیلن    .  سایغا ریب باشارمیارالر   فقها الینگ گپ الرینا دوشنساالردا، آریق بیلن سمیزي       
اونـدان سـونگرا   . شریعتده اینکی معتبراولقی طبقه داکی آدم الرینگ گفی دور. گچن الرگه تقلیداتمگدور  

لیکیال نجی ، سونگرا اوچیالنجی تا آخرنه چنلی گل بر یدیالنجی طبقه دان اتاك دوشان علماء الرعـوام              
گچان فقهاء الرینگ ترجمـه الرنـی شـوگلجک       . والرغافقهاء دیلیان دال دور   الرینگ اورنندا دور یعنی ل    

 .جدول دان گوزالنگ
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شهرت  آدم الري
 الري

آتاالري 
 وقاقاالري

مذهب 
 الري

دوغان 
 یل

اوالن یل 
 الري

اوالن و 
دفن ادیالن 

 یرالري

دوزان کتاب 
 الري

امام اعظم  نعمان 
 و ابوحنیفه 

 -ثابت
زوطی 
 مرزبان

رئیس 
 حنفی

 الوصیته -فقه اکبر بغداد  ه 150  ه 80
 العالم و المتعلم –

  المقصود–
ابوعبداهللا  مالک 

االصبحی 
 الحمیري

 مالک -انس
 –ابی عامر 
 عمرو

رئیس 
 مالکی

مدینه  ه179 ه 90
 منوره 

 الموطاء

الشافعی  محمد
المطلبی 
 المصري

 –ادریس 
عباس 

عثمان شافع 
 سائب –

 –عبیدیزید 
هشام 

 عبدالمطلب 

ئیس ر
 شافعی 

 -مصر ه 204 ه155
 قاهره 

 . الرساله–االم 

الشیبانی  احمد 
مروزي  
ابوعبداهللا 

 بغدادي

 -محمد
 –حنبل 
 -هالل
 -اسد

 –ادریس 
–عبداهللا 

 -حبان
  عوف-انس

رئیس 
 حنبلی

 المسند بغداد ه241 ه164
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ابو عبداهللا  محمد
 الشیبانی 

 -حسن
 فرقد

 –ري  ه189 ه130 حنفی
تهران 
 برنبویه

 جامع –وط مبس
 جامع -الصغیر

 -الکبیر
 –السیرالکبیر 
 -السیر الصغیر
 .الزیادات

البصري  زفر
 العنبري

 –هذیل 
 –قیس 
 –سلیم 
 –قیس 
 –مکمل 
 ذهل

  مقاالت-مجرد بصره ه158  ه110 حنفی

 –ابراهیم  ابویوسف یعقوب 
 حبیب

ادب . الخراج  بغداد ه183 ه113 حنفی
الردعلی . القاضی

 سیراالوزاعی
 الرضاع –الحیل  بغداد ه261 ه181 حنفی  مهیر-عمر الخصاف مداح

 مناسک الحج –
 – اوصایا –

 –المشروط 
 احکام الوقف

 –االذي  احمد
الطحاوي 

  ابوجعفر–

 –محمد 
 عبدالملک

 –مصر  ه321 ه229 حنفی
 القرافۀ 

 –احکام القرآن 
 –مشکل اآلثار 

 –اختالف العلماء 
 –شرح معانی 
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  التاریخ–اآلثار 

 –الکرخی  عبیداهللا 
 ابوالحسنن

 –الحسین 
 دالل

 –عراق  ه340 ه 260 حنفی 
 بغداد

شرح . المختصر 
. الجامع الصغیر
شرح الجامع 

 الکبیر
شمس  عبد  العزیز

االئمه 
الحلوائی 
 البخاري

 –احمد 
 –نصر 

 صالح

 –کش   ه448  حنفی
بخارا 
 .گالباذ

  النوادر-المبسوط

سرخسی  محمد
شمس 
االئمۀ 
 ابوبکر

 –احمد 
 ابوسهل

 شرح –المبسوط    ه 490 ه400 حنفی 
 -الجامع الکبیر

شرح مختصر 
 الطحاوي

فخر  علی 
االسالم 
 البزدوي 

 –محمد 
 –حسین 

عبدالکریم 
  موسی –

 شرح –المبسوط  کش  ه482  ه400 حمفی
 -الجامع الکبیر

شرح الجامع 
 اصول –الصغیر 

 پزدوي  
قاضیحان  حسن 

فخرالدین 
 اوزجندي 

 -صورمن
 محمود

 –الواقعات    ه592  حنفی
 –االمالی 

المحاضر شرح 
شرح . الزیادات

 الجامع الصغیر
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افتخار  طاهر
الدین 
 البحاري

 -احمد
 -عبدالرشید
 الحسین 

 –خالصه الفتاوي    ه542  حنفی 
خزانه الواقعات 

 النصاب
. الرازي احمد

 –ابوبکر 
 الحصاص

. ن احکام القرآ   ه 370  ه 305 حنفی  علی 
شرح مختصر 

شرح . طحاوي 
 االسماء الحسنی

برهان  محمود
 الدین 

 –احمد 
 –عبیداهللا 
 ابراهیم

 –بخارا   ه  672  حنفی 
 شرع آباد

. الفتاوي . الوقایۀ 
شرح . الوقعات 

 الهدایۀ
شمس  محمد

االئمه 
الردري 
 . ابوالوجد

. عبدالستار
 محمد

بخارا   ه642  ه559 حنفی 
 سبذمون

 

جمال  محمود
الدین 

البخاري 
 الخصیري 

 –احمد 
 -عبدالسید

نصر . عثمان 
عبد الملک . 

 ابوالمحامد

شرح الجامع    ه  637  ه 546 حنفی 
شرح . الکبیر 

 السیر الکبیر

حافظ  عبداهللا 
الدین 

النسفی ابو 
 .البرکات

. احمد
 .محمود

.  الکافی –الوافی    ه 710  حنفی 
 –کنزالدقائق 

. المنار . المصفی 
. االسرارکشف 

 االعتماد
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برهان  محمود
 الشریعۀ 

. احمد
. عبیداهللا 
 ابراهیم 

بخار شرع   ه 673  حنفی 
 آباد

. الفتاوي. الوقایه 
شرح . الواقعات 

 الهدایه 
ابن  احمد

الساعاتی 
البعلبکی 
 البغدادي 

 –علی 
 ثعلب

. مجمع البحرین   ه694  حنفی 
 البدیع

الفقیه الجر  محمد
جانی 

 ابوعبداهللا

 –حیی ی
 مهدي

    ه398  حنفی

. القدوري احمد
 ابوالحسن

 –محمد 
 –جعفر 

 حمدان

 –المختصر    ه428  ه362 حنفی
 سبعه –التجرید 

 –اسفار التقریب 
شرح المختصر 

 الکرخی
المرغینانی  علی 

  الفرغانی–
 -ابوبکر

 عبدالجلیل
. المنتقی   ه  593  حنفی

. نشرالمذهب
التجنیس المزید و 

. مناسک الحج 
مختارات النوازل 

کتاب الفرائض . 
 هدایه شریف

الرازي  علی 
حسام 

خالصه الدالئل    ه598  حنفی مکی . احمد
فی تنقیح المسائل 
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تکلمۀ المختصر .  الدین
 القدوري

 
 

ابن کمال  احمد
پاشا شیخ 
االسالم 
شمس 
 الدین

  ه940  حنفی سلیمان
 

االصالح و  
. االیضاح للوقایه 

تعلیقه علی علی 
. لغررو الدررا

تعلیقه علی اوائل 
شرح . التلویح 

. فرائض السراجیه 
. شرح الهدایه 

 المنیره
ابوالسعود  احمد 

 الغمادي –
– 

 االسکلیبی 

محمد محی 
الدین 

 مصطفی 

. ثواقب االنظار   ه 982   ه 896 حنفی 
موقف . االنوار 

العقول نهایه 
غمرات . المحاد

. الملیح الفتاوي 
بضاعۀ القاضی 

. م الخالف حس
 قانون

ابن الهام  محمد
السیواسی 
 السکندري

عبدالواحد 
– 

. عبدالحمید
 مسعود

. تحریر االصول    ه 861  ه 790 حنفی 
فتح . زاد الفقیر

القدیر فواتح 
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مقدمۀ . االفکار 
التشریح المسایرة 

 . فی العقائد 
 شرح بدیع النظام

 
 
 
 
 
 
 

 حنفی مذهبنگ مسئله النینگ طبقه الري 
1- م االُ لُائِس ول یعنی علماء ثالثه نینگ گب الرنی نقل اتمگده اصل بولغان کتـاب الرنینـگ مسـئله                 ص

. الجامع الصغیر   . الزیادات. المبسوط  . اول کتاب الردا امام محمد ینگ دوزان آلتی کتابی دور         . الري دور 
ـ    . السیرالکبیر. السیر الصغیر   . الجامع الکبیر  د دان رایـت ادیلمگـی بترمتـواتر و         بوکتاب الرینگ امام محم

 .مشهور بوالنسانگ بوکتاب الرینگ مسئله الرینه ظاهر روایت دیب آید یارالر

2- م یعنی علماء ثالثه نینگ گپ الرنی نقل اتمگده اصل بولمـادیق کتـابالر ینـگ مسـئله      . روادِل النَّ ائِس
الجرجانیـات الرقیـات آدلـی      . لها رونیات ا. الکیسانیات  . اول کتابالرده امام محمدینگ دوزان    . الري دور 

بوکتا بالرینگ امام محمددان روایت بولمغی اونکی آلتی کتـاب یـالی صـحیح روایـت                . کتاب الري دور  
ابویوسـف  . الربیلن ثابت بولمانسونگ بوکتابالرغا نا در روایت یا ظاهر رواییتنگ غیري دیب آیـدیارالر          

 .ب المجردي شوطبقه داندورنینگ کتب اال مالی سی حسن ابن زیادینگ کتا
3-م ل یعنی متأخرین علماء الري اوز زمان الرینده بوالن واقعه الردا علماء ثالثه دان روایت وازِ النَّلُائِس

بومسـئله الرنـی اویشـریان کتابالرغـا        . تاپمانی اوزالرنینگ اجتهادالري بیلن چیقاران مسئله الري دور       
. ی مذهب دا اینگی معتبر بولغان اولقی طبقه داکـی مسـئله الردور   حنف. واقعات و فتاوي دیب آیدیا رالر    

 .اوندان سونگرا ایکیالنجی
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کنزالدقائق و مختصر القدوري و وقایۀ الروایه و المختارو مجمع البحـرین    . اوندان سونگرا اوچیالنجی دور   
 الرداکـی مسـئله   اولجهتدن شومتن. شومتن الراصل مذهبنی و ظاهر روایتی نقل اتمک اوچین قویالندور        

. شرح داکی مسئله الر فتاوي الرداکی مسـئله الردن االري دور          . الرشرح داکی مسئله الردن االري دور     
و علیـه   . و بـه تأخـذ    . و به یعتمـد   . و به یفتی    . علیه الفتوي   . فقه ده تآکید او چین قویالن لفظ لردن دور        

و . و هو االظهـر و هـو المختـار   . و هوالظاهر . و هواالصح . و هوالصحیح   . و علیه عمل الیوم     . االعتماد  
. و هو المتعارف  و به اخـذ علمـا ؤنـا    . وبه جري العرف   . هواالوجه. و هو االشبه    . علیه فتوي مشائخنا    

دن ) الصحیح و االصح و االشبه(بولفظ الر بعضی الري سیندن تأکید الیجی راکدور مثال ً الفتوي  ..... ووو  
االحـوط  . دن موکـد راکـدور  ) صـحیح (االصح .دن موکد راکدور ) الفتوي علیه (فتی و به ی. مؤکّدرا کدور 

 . بیلن برابردور) الفتوي ( وبه نأخُذُ و علَیهِ العملُ. دن مؤکِّد ْ راکدور) االحتیاط(
 بویروالن و بریرولمادیق ایش الر

ال ، بیـري بـویروالن ایـش لـر     عاقِل و بالغ بوالن آدمی نینگ ادیان ایش لري ایکی بـولیم دان خـالی د              
بـویرُ و لغـان ایـش    . اول بیري ده بو یرُولمادیق ایش لروشـوالرغایقین بولغـان          . وشوالر غایقین بولغان    

بویرولمادیق ایش لرایکـی  . مستحب و بوالرغایقین بولیان مباح دور    . سنت  . فرض واجب   . لردورت دور 
 . ورحرام و مکروه و بوالرغایقین بولیان مفسدد. دور

 فرض دیانی بیلمگی و عمل اتمگی شبهه سیزقطعی دلیل بیالن ثابت بوالن بـویروق دورمـثال ً بـاش                    -1
فرض نینگ حکمی اتسنگ ثواب باربی عذر ترك اتسنگ  ......... روزه توتماق وووو  . وقت نماز اوقیماق    

 . فرض غا اینا نمادیق کافربوالر. عذاب بار
مثال فطره برمـک ، قربـانلیق   . لی دلیل بیلن ثابت بولغان بویروق دور واجِب دیانی عمل اتماگی شبهه  -2

واجبـه اینـا   . واجب نینگ حکمی اتسنگ ثواب با ربی عذر ترك اتسنگ عـذاب بـار        ........ چالماق ووو 
 .نمادیق کافر بولمیا رولی گناهکار بولیار

3-          نّت زه ایکنجیسی سلقسی سنّت مؤکّده ، سنت مؤکده دیانی پیغمبرعلیه    سنّت ایکی بولیم بولیار، اوائِدو
. الصلوة والسالمینگ عبادت طریقندا همیشه ادیب عمرینده برگزاك  یا ایکی گزاك ترك ادن ایشـی دور                

سنت موکده نینگ حکمی اتسننگ ثواب بـار،  .... مثال ً جماعتلی نماز اوقیماق و اذان قامت آید ماق ووو      
ائده دیانی پیغمبـر علیـه الصـالة و السـالمینگ همیشـه عـادت            سنّت زو . بی عذرترك اتسنگ کاینج بار    
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سـنت   .....مثال ً لباس گَینده ساغدان گیمک ، چیقارانداسول دان چیقارمـاق ووو           . طریقیندا ادن ایشی دور   
سنت نینـگ ترسـی بـوالن ایشـه         . زوائده نینگ حکمی اتسنگ ثواب بار، ترك ادانینگ بیلن کاینچ یوق          

بدعت لغوي عام ، بدعت شـرعی خـاص، بـدعت لغـوي     . ربدعت ایکی نوع بولیار   شریعتده بِدعت دیارال  
مثل اَلَک و دگِیرمن تافیلماغی    ) هربراُ ویتگَان ذا تدور، خواه عادت بولسون خواه عبادت بولسون         ( دیانی  

شـارع  (بـدعت شـرعی دیـانی    ...... وکتاب الر تصنیف ادیلماگی ووو. مدرسه لر ومناره الربجر یلماگی . 
ینگ آشکار یا داللت اذنی بولمانی یا قَولِی یا فَعلِی اجازه تا فیلمانی دین ده برشیء نی آرتیقماج اتمک                   ن

مثال ً عید الردنما زدن اوینچاك خطبـه اوقیمـاق ،           ) صحابه الردن سونگرا یا تابعین الردن سونگرا        . دور
 برنیچه فقهاء الرینگ سنّت بولغان     اما... جمعه نینگ خطبه سیند ادعاء اوچین ایکی ال نی گوتر مک ووو           

یعنی لغوي معنا سی . ایش لرگه هم بدعت حسنه دیب آید یا نالري ، اولقی معنی نینگ اعتباري بیلن دور
مثال ً تراویح نینگ جماعتنه بدعت حسنه دیلشی یا لی امـا ایکیالنجـی معناسـی                . نینگ اعتبار بیلن دور   

یعنی شرعی معناسی نینگ اعتباري بیلن بدعت . سی یوقدور نینگ اعتباري بیلن بدعت نینگ هیچ حسنه        
دیانی شرعی معناسی نینگ اعتباري بـیلن  ) . کُلُّ بِدعۀٍ ضَلَالَۀ ٌ ( حدیث شریفداکی   . همه سی ذمیمه دور  

 .دور
ا  مستَحب دیانی پیغمبر علیه الصالة و السالم نینگ بِراَدِیب بِراَتمدِیک ایشی وگچـن علمـاء الرینگـد                 -4

.... مثال  اکیندي دان و یا ستی دان اوینچاگ دورت رکعـت نفـل اوقیمـاق ووو                . یخشی گوران زادي دور   
مستحب بوالن ذاتالرغا منـدوب  . ترك ادانینگ بیلن زیان یوق . مستحب نینگ حکمی اتسنگ ثواب یار   

 .و تطوع و نفل دیب ده آیدیا رالر
مثال ً دویانچانـگ    . آرا سینده اختیارینه قویالن ایش دور      مباح دیانی بندانی اتمک بیلن اتماسیز لیک         -5

. مباح نینگ حکمی اتمک یا ترك اتمک بیلن ثواب یا گناه یوقـدور .... دوزِینگ اوتین یغماق ووو   . ایمک
 .مگریخشی یا تلکه نیت بیلن اتسنگ نیتنگاگورا ثواب یا گناه باردور

.... مثال ً عرق ایچمک وزنـا اتمـک ووو     . ن برایش دور   حرَام دیانی اتماسیزلیگی جدل سیز ثابت بوال       -6
حرام نینگ حکمی اهللا تعالی دان قورقیب ترك اتسنگ ثواب باراگر اتسنگ عذاب بار حـرام غـا حـالل      

 .دیانده کافربولیار
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مثال ً برآدمینگ سوادسی نینگ قا پدا .  مکرُوه دیانی اتما سیزلیکی جدل بیلن ثابت بولغان برایش دور    -7
ن چیقماق آلماق اراده سی بولمانی ، یاده بایع و مشتري ایکی سـی برقیمـت غـا راضـی بولشـاندان       لیندا

مکروه ایکی تویسـلی بولیـار         ... سونگره یوقاري قیمت بیلن دیالمک گرچه آلماق اراده سی بولسادا ووو          
 اونینگ حکمی    مکروه تنزیهی مکروه تحریمی حرام غایقین بوالن مکروه دور         -2 مکروه تحریمی          -1

مکروه تنزیهـی حـالل غـایقین       . خدایدان قورقیب ، ترك اتسنگ ثواب بار، اگراتسنگ عذاب خوفی بار          
اونینگ حکمی اگرترك اتسنگ اونکی دان آزراق ثواب باراگراتسنگده عذاب یوق مکروه تحریمـه              . دور

 .نی حالل سانان کافربولماز اَما گناهکار بوالر
مثال ً آراز اتوتانـآدم گـون یاشـماقا آغزینـی     .  باشالن عبادتنی بوز غوجی دور مفسِد دیانی اوزنینگ  -8

اتسا ) عمدا ً ( مفسدنینگ حکمی بیله بیله ........ یانمازه اویان آدم تمام بولماقا نمازینی بوزساووو   . آچسا  
 .اگریا لنگشیب اتسا اونده عذاب یوقدور. عذاب باردور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب الطهاره 
او لقیسی عبادات نماز و زکات وروزه یـالی  . له الرنینگ تعلّق تاپیان ایش لري ایکی نوع بولیار          فقه مسئ 

عبادات الرغیر عبادتدان مقدم دیغـی اوزي  ..... ایکنجیسی غیر عبادات معامله الر و حد ود الریالی         ..... 
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ــان ذات دور ــاق یولن ــاك پا .اوزره اتف ــه یتمازاوینچ ــت یرین ــادات الردا هیچوق ــا  عب ــا فیلمس ــگ ت کلی
شونینگ جهتلـی کتـاب     . اونگارگورادسالپدین پا کلیگه تعلّق تاپیان مسئله الري گترمک گلشیکلی دور         

هاحسی بولسـون ،    . طهارت نینگ لغوي معناسی پاکلیک دور     . الطهارت نی عباداتنگ اولیندان گتریلدي      
ی هربرها فاذا تدور، شول هـا       مونینگ ترسی نجاست دورنجاست نینگ لغوي معناس      . ها معنَوي بولسون    

طهـارت نینـگ    . ها معنوي بولسون ، مثل گُنـاه الریـالی          ..... حسی بولسون مثل عرق و داماق قان ووو       
حدث دیانی معنوي ها فا لیقدور مثل وضو یا غسل          . شرعی معناسی حدث دان و خَبث دان پاکالنمکدور       

دور ، مثل بوق و سید یک یالی  ذاتـالر ، پـس         خبث دیانی حسی ها فا لیق     . واجب آیالندوریان ذات الر   
 .شوندان بللی بولیارنجاست نینگ شرعی معناسی شول حدث و خبث نینگ اوزیدور

خبـث دان پـا کلیـده    . بیري حدث دان پاکلیک اُول بیریده خبث دان پاکلیـک  . پاکلیک ایکی قسم بولیار  
غان ذاتالر بیلن قایم بوالن پاکلیـگ ، مثـل   اولقسی اصلی یعنی اصل خلقت ده طاهربول. ایکی بولیم بولیار  

یعنی اصل خلقـت ده طاهربولغـان ذات   . ایکنجیسی عارضی بولیار... توفراق وسو و دمِیر و معدن لریالی    
اونگا گورا مناسب اینکی اوینچاك پـاك ذات        . الرنجاست بیلن بوالشاند ان سونگرا قی تافیالن پاکلیک         

 .یان اتمک دورالري وسونگر انجیس ذات الري ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاك ذات الر
 انسان ها دیري بولسون ، ها اولی بولسون  -1
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 .دونگغوزدان باشغاقی دیري حیوان -2

3-                 هر جسم اوزینده جان بولمادیق و جانلی ذاتداندا جدا بولما دیق شوده ایکی قسم دور او
موش و میس یعنی دونگ ذات مثل یرینگ اجزا الري و معدن الري مثل قزل وک          ) جامد  (لقیسی  

ویردان گوکا ریب چیقیان اوت الرینگ همه نوع الري گرچـه عقلنـگ             .... و دمیر و قالیی ووو      
 بدنینگا ضرر بریان ذات الر بولسادا ، مثل حشیش وتریاك و تـاتوره و           –آیریب بیهوش ادیان و     

هردور  طا–بنگ واوزگه مخدر بوالن اوت الر بوالرغا تناول اتمگ حرام  بولسادا اوزذات الري     
و .وسـرکه . گل الرینگ سـوي     . یعنی سوق ذات الر مثل اوتالرینگ یاغی        ) مایع(ایکیالنجیسی  .

 ....سوالر ووو

 .هر سارقدي پاك بولغان دیري حیوانینگ دري وگوزي نینگ یاشی و آغزي نینگ سوي -4

 .خراب بولیب ایسالنان یومرتغا -5

 .آدمی نینگ سویدي -6

 .اتی ایلیان حیوانینگ سویدي -7

 . قاقلیق -8

 . زرزاو -9

 . مانگقا-10
 . دونگغوزدان غیري حیوانینگ سویدي ها اولی بولسون ، ها دیري بولسون-11

 دریا حیوان نینگ میته سی ها دریا دااولسون ها دوزدا اولسون ، ها اوزآجالینـه اولسـون ، هـا              -12
 .بیري اولدورسون

 سنگگک و آرپا بوغـداي      اوزنینگ آقغوجی قانی بولما دیق دوز حیوان الرینگ ما سلیغی مثل           -13
 ....بتی و چگرتگه و قارینچغا و بوره ووو 

 . چویریب سرکه بوالن عرق هرحیلی ذات بیلن چویریسادا -14

 . دونگغوزدان بیالکی داماغی چالنان حیوان -15



 ١٩

دونگغوزدان بیالکی حیوانالرینگ یونگی و چوفري وتنی ویالگی ها اتی ایلیان بولسون ،              -16
هایا بشیق بولسـون ، هاجـدا   .اغی چالنان بولسون ، هها چالنما سین        ها ایلمیان بولسون ، هادا م     

 .بولسون 

میته دن چیقان یومرتغا وسوید و پنیرمایا وشوالرغا منگزاش ذاتالردیـري وقتنـده پـاك                -17
 .بولیان ذات الردان بولسا

دونگغوزدان بیالکی داماغی چالنان حیوانینـگ اتـی ودرسـی ودامـاغی جالنمـانی اولَـن         -18
اَیالنَن درسی شوالرینگ همه سی ها اتی ایلیان حیوان بولسـون ، هـا اتـی ایلمیـان                  حیوانینگ  

 .حیوان بولسون

 .شهیدینگ اندامیندان آیریلما دیق قان -19

و بـا   ) قزلجـه موجـگ قـاتی دیشـالیان         (بالیق وبت و سنگگک و بوره و چیبن وکتـان            -20
 .غِیراویکَن و دالَاق نینگ قان الري

 .نینده گورنیب آقمانی دوران قانانسان یا حیوانینگ بد -21

 .یعنی ات بولغان .مضغَه بولیپ آیالنان قان  -22

 ....ان قوش الرینگ بوقی مثل کبتر و سرچه وووٰهواده تَزَکالي -23

 .اوقالن آدمینگ آغزیندان آقان سو -24

غوسیالن غورچیق ها آز بولسون ، هاکان بولسـون ، هـا کیچـی بولسـون ، هـا اوالقـان             -25
 .بولسون

 .غالب بولمانی ساالران تویکریک قان اوزینا  -26

میته نینگ سونگی و سنگري و تویی و دیـر نـاغی و چـونتی و چانگاسـی و شـاخی و                    -27
 .توینیغی

 .مسک نینگ گُوبگی هاداماغی چالیسون ، هاچالینماسون -28

 .اودا  یانان نجیس ذات نینگ کولی و تُوساسِی -29

 .توفراق بولیب آیالنان نجیس ذات -30

 .بولیب آیالنان میته گرچه دونگغوز بولسادادوزمعدن غادوشیب دوز  -31
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 ).کوناگی(ییالنینگ غاوي -32

ایتنگ آغزي بیلن توتان عضوي یالباسی اگرآغزنینگ اولی بلّـی بولماسـا ، هـا قهـربیلن              -33
 .توتسون ، ها خوشلیق بیالن

 . پیغمبر علیه الصالة و السالم نینگ آرقدي و پشا وي  -34

 .دیرنجاست نینگ تُوسه سیندان اوبشرالن نوشا -35

 
 نجس ذات الر

 . دونگغوز و دو نگغوزینگ جز الري ها اولی بولسون ، هادیري بولسون-1
 .  اوزي اوچون آقغوجی قانی بولیب اوالن دوز حیوانینگ میته سی -2
 . میته نینگ جان گیریان جزي و درسی -3
  میته دان چیقیان قان و مانگقا -4
 .ي و ما نگقاسی و دري و گوز یاشی دونگغوزدن و ایت دن سیزیان آغزي نینگ سو-5
 گچان باب ده آیدیالن قانالردن اوزگه بولغان قان مثل بدن دن آقیان قان و شهیدنینگ اندا میندان           -6

 ....آیرالن قان ووو
 . علقه بولیب آیالنان قان-7
  ارینگ -8
 . قابرچاق دان وکوبک دن وامجاك دن و قوالق دان علّت جهتلی چیقیان سو-9

 .ادان قان بیلن قاتیشیب گلیان سو یار-10
 . قان وارینگ دن با شقا علّت جهتلی بدن دن آقیان ذات-11
 . آغیرلی گوزدن چیقیان سوگرچه چیقماغینده اذا بولما سادا-12
 . آدمی نینگ آرقدي و پشاوي گرچه امیان بولسادا-13
هـا ایلمیـان بولسـون مثـل      دورت آیا قلی حیوانینگ بوقی و سید یگی ها اتی ایلیان بولسون ،      -14

 ....سیغیر و قاطیرووو
 ... هواده تزکالمیان قوش الرینگ بوقی مثل بوقلمون و غاز و اوردك و تاویق ووو-15
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منی دیانی جماع یا جالق بـیلن لـذّت آالنگـدا    .  انسان و حیوان نینگ منِی و مذِي و ودِي سی         -16
مذِي  دیانی خاتون بیلن اوینـا  . سونگرا اوجیدیاترگلیان آق قویی پورسی سودور، شول سوچیقاندان        

ودي غالـب وقتـده     .اونینگ گالنـی بـیلن اوجیـدیا تمـز          .شانگداگلیان آق و سوق یلمشیک سودور       
 . پشَاواَدانگدان سونگرا گلیان آق بوالنچاق وایسی یوق قَویِی سودور

ون ، هادونک قـان بولسـون    آغزي دولدران قوسیق آجی بولسون ، ها طعام بولسون، هاسوبولس     -17
 .هاصبی نینگ امیب دوران حالتنداکی قوسان     قوسیقی بولسون

 . قان اُوسام بولیب غزاران تویکریک -18
 . طعام بیلن قاتیشیب طعامی کان بولیب گلن قاقیلیق -19
 . قان بولیب آیالنان یومورتغا -20
 ...جسم مثل ال و آیاق ووو دیري نینگ بدن دن جدا بوالن و اوزینه جان گیریان -21
 . دونگغوز ینگ سویدي -22
 ...... مست اتگوجی مشروبات الرمثل عرق و الکل و کنیاك ووسکی ووو-23
 یعنی زهر.  حیوان الرینگ ا ُودِي -24
 . دویانینگ قارنیندان گاوشینه گتریب آغزیندان چیقاران ذادي -25
 .ري حیض نینگ و نفاس نینگ و استحاضه نینگ قان ال-26
 .  فیل و قاپالنگ و یولبارس نینگ آغزي نینگ سوالري -27
 . نجاست بیلن قاینان اَت و بوغداي -28
 . قارین نی یا ریلمانی قاینادیالن تا ووق-29
 . نجاستی آیریلمانی قاینادیالن قارین و  کَلَّه -30
 .  اِیمِتی نجاست بوالن اشک و قاطر و غیري حیوان الرینگ دري -31
 .مدام عرق ایچیان آدمی نینگ دري  -32
 

 نجاست نینگ بولیم الري 
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اولقیسمی نجاست غلیظه ، یعنی آغیرنجاست مثل انسانینگ بدنینـدان چیقیـان      . نجاست ایکی بولیم بولیار   
و عرق و داماق قان میته نینگ اتی و اتی اییلمیان . وودي و قان و ارینگ. بوق و سید یک و منی و مذي 

ی و آتینگ تیزاگی سیغیرینگ درسی و ایتینگ و طاووق نینگ و غاز ینگ و اوردکَینگ              حیوانینگ سیدگ 
.... بوقی و یریتغوجی حیوان الرینـگ و پشـیک نینـگ و سـیچانینگ وییالنینـگ بـوقی وسـیدگی ووو               

ایکیالنجیسی نجاست خفیفه یعنی ینگل نجاست ، مثل آطینگ و اتی اییلیان حیوانینگ سیدیگی و ا ُودي           
 ...اییلمیان قوشینگ بوقی مثل چاي و آلغیر وووو اتی . 
 
 
 
 

 نجاستدن عفوبوالن مقدار الر
 . نجاست غلیظه نینگ قویی سیندان درهم مقدارلی-1
 . نجاست غلیظه نینگ سویقیندان آیا نینگ چوکاگی مقدارلی -2
 .ري مقدارلی نجاست خفیفه دن ها سویق بولسون، ها قویی بولسون ، دونینگ یا بدنینگ دورت دان بی-3
 . نجاست نینگ بخاري و غباري -4
 سیدك دن مثل ایگنه نینگ اوجی یا لی سیچران گرچه دونینگ یا بـدنینگ دولدورسـادا امـا سـوغا           -5

اگر شول سیدیگ سیچران دون آزا جیق سوغا دوشا ساسونی نجـیس        . سیچراساسونی نجیس آیالندورار  
 .ادر
 .  قَصابِنگ اندا مینه دگیان قان -6
 . نجاست ده قُونِیب سونگرادون اوزره یوریان سنگگک نینگ اثري -7
 . اولی یویان آدم غا اولی نینگ اندامیندن سیچرایان سو-8
 . کوچه ویول الرینگ نجاست بیلن قاتیشیب یا تان پالچیق الري نجاست نینگ عین نی گور یلمسا-9
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ت دانغَا یا قَواغَا دوشان بتین قومـاالق         دویه نینگ و قوینینگ سویت ساغیب اوتوران وقتنگده سوی         -10
الري اگرکان بولماسا یاقوما الق الرآورانیب سویدي و سوي رنگالندورمسا کانلیگ و آزلیق شول مبتَال               

 .آزحساب اتسا آزدور. اگرکان حساب اتسا کاندور. بولغوجی آدمی نینگ نظرینه گورادور
چوراك اگرقـاتی بولسـاقوماالغی آیرملـی چـوراگی          اوزینگ ایچنده سیچانینگ قوماالغی بولغان       -11

 .ایملی 
 اگراشک سوده سیساشوندان دونغاسیچران گرچه کانده بولساتا شونینگ سـیدیک دیگنـی آشـکار               -12

 .بیلیانچا
 نجیس بولغان اُول دونی پاك بوالن قوري دون بیلن دویرالنده پاك دونده گُرُنیان اِغَـال یـاده پـاك        -13

 نجیس دونینگ اوستنا یا زیالنده یا نجیس بولغان اول یره یا زیالنده شول اولدان پـاك              دونی ا ُول بولغان   
 .دون غا سرایت اتگن اِغَال اگر سیقا نگدا دامما جاق بولسا

 . نجیس بولغان یرده یا دوشا کده قویالن اول آیاق -14
 .چالغی  پا لچیغنا چورقَا تِیشدیرلیب ایالنان توفارینگ اوستنا سرالن اَُول -15
 .  یلِینگ ا ُوسد یریب َ گتریب دونغا اُوریان قُوري چوري یا نجیس توفراقی -16
 . اوزي اوزره ا ُوسِرلَان ا ُول باالق هادري بیلن اُول بولسون ، هاسوبیلن-17
 .  اوزنینگ ایچنده اوسرالن قویی نینگ سوي -18
سـووي ، اگـر نجاسـتنگ رنکـی و اثـري       یول الردان نجاست بیلن قاتیشیب اریب آقان قارینـگ         -19

 .گورینماسا
شو مقدار الر نجاست لردن عفو .  استنجاء سوي بیلن ا ُول سوي بیلن ا ُول بوالن آدیک یا جِیرمِیق         -20
 .دور
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 فائده 
اما گناسی نینگ عفـولیگی     . نجاستدن یوقارداکی مقدارالرعفو دیانی نمازینگ دوغري بولما غنا گورادور        

غلیظه دن درهم یا آیا اندازه لی و خفیفه دن دونینگ دورت دن بیري مقدارلی نجاست بیلن نماز         . یوقدور
اگر نجاست شوآیدان مقـدار     . پس ا ُول نجاستی یوماق حکمان واجب دور       . اوقیماق مکروه تحریمه دور   

شـول نجاسـت   اونی یوماق سـنت دور  . الریمزدن آزبولسا، اونینگ بیلن نماز اوقیماق مکروه تنزیهه دور        
امـا سـووق    . الردن عفوبولیانی هر وقت سووق ذادینگ غیـر نـه دگسـه دور مثـل بـدن یـا دون یـالی                     

فوري نجیس بوالر ، ها غلیظه بولسون ،        . اونده  عفو یوقدور     .... ذاتغادوشسا مثل سو و سِرکَه و یاغ ووو       
 . ها حفیفه بولسون 

 
 
 
 
 
 

 ل الرينجس بوالن ذات الري آراستا الماق نینگ یو
نجاست ها غلیظه بولسان ها حفیفه بولسون هاگورونیان بولسون،هاگورونمیان بولسـون هـا    .یوماق-1

 :شواوچینگ هربیري بیلن یوسانگ آرا ساالنیار.بدن ده بولسون ها بدن نینگ غیرینده بولسون

  طهور بولغان سو-2
 بیان ادرس انشاء اهللا تعالیطاهر بوالن سو بوایکیسی نینگ معنا سینی و فرقنی سوالربولمینده -3
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امـا سـیقا   ... سیقا نگده سیقلیان هر طاهر بولغان سووق نارسا نفت و بنزین و سـرکه وگـالب ووو     -4
بوالربیلن نجاست پاکالنمـا زنجـیس   .....نگده سیقلمیان هر سووق ذات سوید و توشاب و شربت ووو       

ینگ گور نیب دوران گاوره سینی گید       بوالن ذاتنی آقا رده یوویب یا اوستندان کان سو غویب نجا ست           
اگر غابینگ ایچندا یوسانگ هر سـافاردا سـیقیب   .یرسا نگ فقط برگزاك ده پاك بوالر سیقما سانگدا        

اگر نجاستینگ رنگی یا ایسی سو بیلن آیریلما سا اونی صابون یا بنزین یا .اوچ گزاك یوماق الزم دور
گورونمیان بولسا ،اوچ گزاك یومـالی هرسـا فـاردا          اگر نجاست   .قاینان سوبیلن آیرماق الزم دال دور     

سیقمالی اوچیالنجی گزاك گـویجی نینـگ یتدیگنـه گـور اسـیقمالی ،اگـر سـیقماق ممکـن بولیـان                 
اگر نجاستی کوپ ایچیان ذات بولیب سیقماق     . بالَقْ وجوراب یالی ذات الر     -بولسا،پارچه و کوینک و   

و س هورانَا قْ و دیاده سیقماق چتین بولسا مثل کچه .وقِِی و آغاج یالی ذات الرممکن بولما سا،تازه چ
و پالس یالی ذاتالر اونده اوچ گزاك یومالی هر سافاردا دا ممازاتملی،یعنی یوانگدان سونگرا قویملی               

اگر ایچینه نجاست اصالً سینگمیان ذات بولسا،کوموش قَلَم و قِـزِلْ کَاسـا و داش               .تادا مماز بولیا نچا     
رلگن یالی ذات الر       تَابمِیود هجِمیا ده آزا جیق سنگیان بولسا،اوندا فقط اوچ مرتبه یوماق .اقْ و لعابی م

اگر دوشاك بتَرْاولَاقَانْ بولیب یوماق عذر یاچتین بولسـا اونـدا اوسـتندن برگیجـه یـا      .بیلن پاك بوالر 
یلن بویالسه تا صـاف سـود و کلیـا    دون یا ال نجیس بویا یا حینه ب.برگوندیز سوآقدرماق بیلن پاکالنر  

 .نچا یوماق بیلن پاك بوالر

برآدم ال نی نجیس یاغاچومدیرسا یا نجیس یاغ دونینـا دگسـا   . نینگ زیانی یوق  –رنگی باقی قاالن    
گرچه .اونسونگ شول ال نی یا دون نی فقط سو بیلن یوسا صابون یا چوغان دگر ما ساده پاك بوالر              

ووق یاغ نجیس بولسا،شول یاغینگ اوستنه اوز اندازه سی یـالی پـاك             اگر س .یا غینگ اشري قالسادا   
یاده غابینگ .سوغوییب چایقاب چایقاب قویملی، هر وقت یاغ سووینگ اوستنا غا یانده یاغی آلمالی

اگردون نینگ نجـیس    .اتاگین د شیب سونی آقدیر مالی شو فورم اوچ مرتبه اتسنگ یاغ آراسساالنار            
 .نمانی هر بریر یندان یواساپاکالنردگن یرنی اونیدسا فکر ال

نجیس بولغان یرینگ اوستندان اوچ کرات پاك سو غوییلسا هرسافاردا آراسـا اَسـگی بـیلن سـونی                  
 .آلینسا یاده یردن کان سودو کیلسا حتی نجاست دن اَثَرْ قویمانی آقدریلسا شول یرآرا سسا بوالر
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اقی و سویشا و آینا و سونک و دمِیر یالی          نجیس گَه بوالشان صاف قلیچ و پیچاق و چ        .سورتمک-2
اسگا سورتمک بیلن ده پاکالنر نجاست ها قـویی  . یوماق بیلن پاکالنشی یالی،یرگه یا آرا سا   .ذات الر 

آدیر بودیر بولسا، یا اوییب نقش ادیالن بولسا ، .اما بوالر. ها اول بولسون،ها غوري.بولسون ها سووق
قـان آلنـان   . یوماق بیلن بوالر،یرگه سورتمک بیلن آراسسـا النمـاز    یادشیک دشیک بولسا،اونده فقط   

جایی اوچ بولک آراسسا اُول اسگی بیلن سوبِیرسانگ گویا یوالن یالی پاکله نر قویـون نینـگ دامـا                  
آدیگه یا کوویش گه یـا      .غینی چالیب پیچاغی یونْگِینَا سویکاب قانینگ اثرنی آیرسسا پیچاق پاکالنر         

نجاست دگسا اُولْ فقـط  . ویی نجاست دگیب غوریسا یرگه سورتمک بیلن پاکالنرا ما اُولْ           ایچماگه غ 
 .یوماق بیلن آراسسا النار

دون غایا بدن گه حیوانینگ یا انسانینگ منی سی دگیب غوریسا آوقاالب            .آوقا الماق و غازیماق   -3
نگ تزاگی و یا اُولَاغینگ درسی یا اگر آدیگه آدم آرقیدي یا اَشَگِی .یا غازیب آیرسانگ آرا سسا النار     

اگـر اول   .شوالرینگ منی سی  دگیب غوریان بولسا،غازیب نجاستنگ گاوره سینی آیرسانگ پاکالنر           
بولسا،یاده گاوره سیزنجاست دگسا،مثل عرق وسیدیک یالی،اونده حکمان یوماق بـیلن آراسسـاالنار        

غویلسـا یـا شـول غـوري        –ي ذات   اگرشول گاوره سیزنجاست غاتو فراق یاتوفرا غا منگزاش غور        
 .ذادینگ اوزي یا بیشان بولسا اونسونگ آوقا السانگ یایره سورتسنگ آراسساالنار

شـوالریالی ذات   ....یرویره یا بیشیق بوالن دیوار و آغـاچ وا وت ووو          . غوریماق و اثري گیتمک     -4
ها اودبـیلن هایـل   الرنجیس بولسا،غوریب اثري گیتمگ بیلن آرا سسا النار هاگون بیلن غوریسـون،       

شـوالریالی ذات الرکسـیلیب یـردن جـدا        ........اما اوت و آغاچ و غارغی ووو      .بیلن،ها کوله گه بیلن   
 موزایـک  -یره دوشـاالن داش الرو ....ادیلسا،اولْ فقط یرماق بیلن آراساالنار غورییانی بیلن پاکالنمز  

 الرغوریـب پاکالنسـا ،سـونگرا اولْ        یرویرینگ حکمینده بوالن ذات   .الر بعینی یرینگ حکمینده دور    
غوریما غینگ پاکلیگی فقط نماز اوچین یارا یار،تیمم اوچین یارا          .بوالنی بیلن نجاستی غایدیب گلمز    

 .میار یعنی شول یرده نماز دوغري،اما تیمم دوغري دال
رنجیس سو  تزاك ها انسانینگقی بولسون ،ها حیوانینگقی بولسون،یا نیب کول بولسا ،پاکالن          .یاقماق-5

چوراکچی تا مدیري قیزدیراندان سونگرا نجیس بولغان .بیلن پالچیغی ایالنان کرفیچ یاقیلسا پاك بوالر    
اُلْ اسگینی تا مدیرا سویکا سا اوندان سونگرا چوراك یاپسا اگر چوراك یا بیشماقا شول اوْل نـی تـا    
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تزاك وغومـاالق بـیلن   .لیاریوقسا نجیس بو .مدیرینگ قزغینی غوریدان بولسا،چوراگ نجیس بولمیار     
اما چوراك یا پمازیندان اونگ تا مدیره سـو سرفیلسـا   .گوبرالن تا میرده چوراك یا پماق مکروه دور   

نجیس سوبیلن سوبرْالَنْ پیچاغی پاك سو بیلن اوچ مرتبه سوبرِیلسا آراسـتا            .اوندا مکروه لیغنی آیرار   
اما باشغاذا دینـگ حقینـده اوچ     .ولسانگ گراك دور  النارشوحیلّی پاکالمک فقط نماز ده گوتر جک ب       

کرات یوسانگ اوندان سونگرا غاوین یا رسانگ یا آزا جیـق سـوغا اوقالسـانگ نجـیس آیالنـدور                   
 نینگ کَلّه سینی یا قیلیب قانینگ اثرنی –قان بیلن بوالشان قوي  .چونکی یوماق ظاهرنی پاکالیر   .میار

 .آیریلساپاك بوالر
خمیري عرق بـیلن بـوغروالن چـوراك    .عرق سرکه بولیب آیالنسا پاك بوالر    . حقیقتی اویتگامک  -6

یوماق بیلن پاك بولماز مگر چوراك گه سرکه غویلسا عرق نینـگ اثـري آیریلسا،اونسـونگ پـاك                  
اوزي نینگ ایچنه چوراك یا سوغان اوقالنان سرکه بولیب آیالنسا شول چوراك و سوغان پاك  .بوالر
والرده غالما دیق بولسا،اگرعرق نینـگ ایچنـه سـیچان دوشـیب اُولْسـا            اگرعرق نینگ ایسی ب   . بوالر

سیچان داغیماقا چیقا ریلسا اوندان سونگرا عرق سرکه بولیب آیالنسا،شول سرکه نی ایماگینگ زیانی    
یوق،اگر سیچانی عرق نینگ ایچندا داغیا ندان سونگرا چیقاریلسا اوندان سونگرا عرق سـرکه بولیـب    

اگر ایت اوزوم نینگ سوونا آغزینی اورساسونگرا شول اوزم .نی ایمک دوغري دالآالنسا،شول سرکه 
نینگ سونی عرق ادیلسا اوندان سونگرا شول عرق سرکه بولیب آیالنسا شول سرکه نی ایمک دوغري 

عرق غاسیدیک دوشسـاهم  .دال،چون اونده ایتنگ آغزي نینگ سووي بار،اول هیچوقت سرکه بولماز        
اشـک  .نجیس بولغان سرکه نی عرق نینگ اوستنا غویلسا ینه نجیس بوالر          .ورحکمی شونینگ یالی د   

یا دونگغوز دوز معدن ده اولیب دوز بولیب آیالنسا یا مستراح نینگ غویسینداکی نجاست الرپا لچیق        
نجیس بولغان یاغی صابون ادیلسا،یا نجیس بوالن پـالچیق نـی غـازان یـا               .بولیب آیالنسا پاك بوالر   

 .سا و بشریلسا پاك بوالرکویزه غایریل
اَي برمک،ها حقیقی بولسون،ها حکمی بولسون،حقیقی اَي دوزبیلن یا نارینگ غابیغی بیلن یا سلم    -7

حکمـی اَي  .آتلی آغاجینگ یا فراغی بیلن درسی نینگ پورسی ایسنی و اُولْ نجیس نی آیرما قـدور               
دونگغوز بیلن .لن دري نی غوریتماق دورگون گه غویماق بیالن یا غوم سرپمک بیلن یا یله توتماق بی

دونگغوزینـگ درسـی پـاك بولمیـانی عـین      .آدم دان باشغاجانلی ذادینگ درسی اَي بیلن پاك بوالر        
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میته نینگ سـید    .آدمینگ درسی پاك بولیمیانی حرمتلی بولیا نلیغی جهتلی       .نجیس بولیا نلیغی  جهتلی    
 .ا دوغري دوریکلیگنه یا غارنینا اَي برلیب سوید یا یاغ غویلس

 داماق چالماق،دونگغوزدان بیالکی حیوانینگ داماق نی چالیب آقغوجی قان نـی چیقـا رسـانگ                -8
 .پاك بوالر

پامِیق یا یونْگ یا رسیندان آزي نجیس بولسا سا یماق بیلن پاکالنما گـه احتمـالی بولسـا     .سایماق-9
ا یا ده سـایماق بـیلن آیـر یلمـا غـا            اگر یا رسی یا یا رسیندان کان نجیس بولس        .سایسانگ پا گله نر   

 .احتمالی بولماسا اوندا سایماق بیلن ها گالنماز اونی حکمان یوماق گراك دور
پیچـاق نجـیس   .بعضی بدن گه نجاست دگانده دیلی بیالن یا الب اثرنی آیرسا پاك بوالر   .یالماق-10

نار اگر دونْ غه دگانـده هـم    بولسا شونی دیلی بیالن یاالسه یا ده تویکر گی بیلن سویکاسا آرا ستاال            
اگر آغزینی دولدریب غوسسا اونسونگ وضـو آلسـا امـا           .دیلی بیلن یاالب اثرنی آیرسا آرا ستاالنار      

چونکی اونینگ آغزي تویکریـک  .آغزینی یوماساشونینگ بیلن نماز اوقیسا شول نمازي دوغري دور      
 غوسسا اونـدان سـونگرا اَوره الب اَوره      بیلن آراستاالنیار اگر اَمیانْ اوغالن اجه سی نینگ امجا گینه         

 .الب امجا گی سورسا امجاك پاك بوالر
11- کولْمولَاشْسـانْگ آراسـتا النـار        . بنْ نجیس بولسا ،بالریـا اوالغ         .خَرْم ـانْ اَشَـکیوبوغـداي د

ن بعضـی   الربوغداي غاسیسا الریا سیچسا الر شول بوغدایی شریک الر پایالشساالر یـا ده شـوندا              
ولیم نینگ هر بیري پاك بوالرۀْسینی بر آدم غَاهِبقَۀ ادیسا شول بدیا ص . 

امـا نجـیس بولغـان مـومی       .نجس بولغان غالیی نی  یا گولالنی اردیلسا پاك بـوالر            . مک   اَرِیتْ -12
 .اردیالن بیلن آراستاالنماز

دونـگ  .یرسانگ قـاالنی پـاك بـوالر        دونگ زاتده برنجس بولسا شول نجسی اویِب آ       . اویماقْ   -13
یاغده سیچان اولسا سیچانی آیریب سیچانینگ یاتان یرنـی تـوارگی بـیلن اویِیـب زینگلسـا قـالنی                   

اگـر شـول وقـت در    . دونگ بولماق نینگ اندازه سی اوییب آالن وقتنگدا بیریگملـی دال   .آراستاالنار
 .سااوندا سوق بولیارروبِیرِیگا 

 . بولغان آغج نینگ نجیس یرنی یونِیب آیرسانگ قاالنانی پاك بوالرسینج .  یونْماقْ-14
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اگر کَلَّه سیندان فان آلدیران جاینه اولْ پارچـه بـیلن اوچ مرتبـه              .  اُولْ پارچه بیلم مسح اتمک       -15
بعضی الره گورا اگر قان آلغوجی قـان آالن  .سورتسا پاك بوالر و باشقه موضع ده شونینگ یالی دور      

رینه مسح ادان بولسا قان آلدیران آدم هم نیچه گونالب نمازینی اوقیان بولسا شول نماز الري قایتـه        ی
 .الماق گراك دال ، اگر قان بیرکرات سورتانده آیرالن بولسا 

اگر سویت یا بال یا توشاب یا یاغ نجیس بولسا بوالرینگ اوسـتنا اوز مقـدارالري             .  قایناتماق   -16
اگر ات عرق بیلن    . رات قاینا دیب هر سافارده اونکی حدینه گترسنگ پاکله نر         یالی سوغوییب اوچ ک   

قاینادلسا یا طاویق غارین نی یاریلمانی اوتمک اوچین قایناب دوران سوغا اوقالنسا اوچ مرتبه پاك               
 .سوبیلن قاینادیب ساویتماق بیلن پاکله نر

ده نجـیس سـو بولسـاده شـونینگ بـر           نجیسی سو آقماغی بیلن پاك بوالر مثالً کاریز       .  آقماق   -17
کچیجک .طرافیندان پاك سو غویلسا اوطرفینداندا آقسا شول کاریزینگ سوي آقغوجی پاك سو بوالر  

ام نینگ حوضی نجیس بولسا شونگا باشغا بر پاك سو گیریب آقدیرسا آراسـته                  الرِيیا غوي یا حم 
      هدِریا کوندیک نینگ ایچندا نجـیس سـو بولیـب    الر گویا شونینگ یالی پاك بوالرلگن یا چاناق یا ب

شو صورت الرینگ هیچ بیریندا شول آقان شو نجـیس       . شونینگ اوستنا پاك سو غوییب آقدیریلسا       
اوزي نینـگ یـا     .بلکه بر آزاجیق آقسادا پاك بـوالر        . سونینگ مقداري یالی بولماغی شرط دال دور      

اق اوچین سوتافیلماقنی طما اتسـا ولـی        نینداگینک ناوه وگراك مقدارلی سوي بوالن مسافروضو آلم       
اشکار بیلمسا یولداش الرنینگ بیرینه شول سونی ناوه نینگ بر طرافیندان غویدیرار و اول طرفینـدادا   

شول غـاب غـا   . اونسونگ شول ناوه دان وضوآالر   .دوکیالریالی    غاب قویارغویالن سوالر شونگا    بِرْ
 .اویشان سونینگ بارسی پاك دور و پاکالیجی دور

18-   کنجیس بولغان غویی نینگ سوي یره سینگسا شول غوي پاکله لـر سـونگ ارکیـب                .  سِینْگم
دولَانِی بیلن نجیس بولماز اوزینه اولی طاویق غاچماغی سبابلی غرق بـدرا سـونی چکمـک واجـب        
 بولغان غویی غرق بدرا مقدارلی یره سنگیب کمالسا آراستاالنار گویا غرق بدرانی چکانگـدا آراسـتا               

 .النشی یالی
 .غویی نجیس بولسه ایچنداکی مقدارلی سونی چیقاریلسه آراسته النار.  چیقارماق -19
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اگر یر نجیس بولسا شونی قازیب اتگ نی اوستینا و اوستنی اتگنه آغداریلسا آراسـتا             .  قازماق   -20
 .بوالر

 
 سونینگ بولیم الري

  ولِیلْقِسی    سو اوچ بم بولیار اَو)وطهور بولغـان سـونینگ تعریفـی    .غیري نی پاکالگوجی سویعنی ) رطَه
پاکْلَایگُو جِلِگْنی ایریان ذات الر بیلن اوج وصف نینگ بیري یعنی رنکـی و طعـامی و ایسـی       .(شیله  

بوسونی عادت الرده استعمال    )اویتگامدیگ و استعمال دا ادیلمادیگ آسمانینگ یا یرنینگ سوي دور         
. و خمیـر اتمـک   . وغـا یناتمـاق   .  یوماق واگین باش یومـاق     اتمگ دوغري مثل ایچمک وال آیاق     

و عبادت الرده استعمال اتمک ده دوغـري مثـل طهـارت قیلمـاق و سـوغه            ...وزاعت سوارماق ووو  
ربولغان سواگرکان بولسا ، اونی هرنه قدراستعمال اتمگ بیلن طهور لیقـدان آیریلمـاز              طَهو. دوشمک  

 .یندان سونگرا آیدارس انشاء اهللا تعالی کانلیگنیگ اندازه سینی سوبولیم لر
 
 
 
 
 

 سونی طهور بولماقدان چیقارمیان ذات الر 
صحرا الري اوي لرینده یا حوض الرد ایا مشیک لرده یا حوم الرده کان یا تمغی سببلی                   -1

 .وصف الرنینگ کلّیسی یا بعضی اویتگامک 
 . تگامکدوز معدنیندن یا کوگرد معدنیندن آقماغی سببلی وصف الري اوی -2

 .اوزینینگ ایچندا باللیق یا غورباقا یا اشک آنگغیردي اولمک لیگی سببلی اویتگامک  -3

طلحب بیلن اویتگامک یعنی سووینگ یوزیندا گوگریان یا شل کاب ترکمان الر غورباقـا       -4
 .دان سونگرا سوغا اوقالنساشمسا یا ده بِشَانْهر وقت شول طلحب سودا بِی. بوغی دیارالر
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الرغا اَي بریلیان ماده الربیلن اویتگامک مثل قطران یا قرظ یا سلم یا فراغی  غاب –سو  -5
یا نارینگ غابیغی بیلن اي برالن مشیک گه غویالن سونینگ اویتگا مگی سووي طهور بولماقدان 

 .چیقارماز

 الرغا وغویی الرغا گتریب اوقالیان چوب الري و سامان الري           الرینگ حوض یلْ -6
 .ببلی اویتگامک و یا فراق الري س

 .یا قینندا بوالن ما سلیق الرینگ ایسی اورمغی سببلی اویتگامک  -7
 ایکنجسی طاهر غیرطهور

یعنـی پاکالگوجلیـگ صـفتی      . طاهر غیرطهوردیانی اوزي پاك بولیب غیرینی پاکالب بیلمیـان سـودور            
امـا عـادت    . دال  مونی عبادت الردا استعمال اتمک دوغري       . آیرلیب پاکلیگ صفتی باقی قاالن سودور       

طهور بولغان سونی پاگال گوجلیگ صفتندن آیریب پاکلیگ صفتدا باقی  .الردا استعمال اتمک دوغري دور    
اولقی بولکی دونگ ذات الرمونینگ اوچین ده ایکی حالت بار، اولقی           . قویان ذات الرایکی بوالك بولیار    

ـ   یلیب سـوي اوز طبیعتنـدان چیقاریلسـا    حالتی شول دونگ ذاتالردان مثل اون یاغوم یالی ذاتالري غوش
اینکنجـی حـالتی شـول    . یعنی سووق لیقدان و آقماق لیقدان آیریلسا شوسوبیلن پا کالنمک دوغري دال       

دونگ ذاتالردان مثل نخود و باغالیا لی ذاتالر غوشیلیب قاینا دیلسا و شول قایناماق بیلنده سـوا ویتگـا         
ول قاینا دیلنان ذات بشمسادا و شول سو ، سوطبیعتندان          ساشول سوبیلن پاکالنمگ دوغري دال گرچه ش      

اما سووي دورالماق اوچین یاسویجتمک اوچین چوغان یا لی یا صابون یا لی ذات الرقـو                .  چیقما سادا 
شیلیب قاینا یلسا اونده اول سوطهور لیق دان آیریلما زگرچه اوچ وصـفینگ بیـري اویتگـا سـادا  مگـر            

اگر شول غوشیلیا ن سـووق  . انکنجی بولگی سوق ذاتالر . سا یعنی غویالنسا  آیرالرسو اوزطبیعتندان چیق  
ذات سونینگ اوچ وسفیندا سوغا موافقتی بولسا مثل ورد دیگان گل نینگ سووي و استعمال ادیلنان سو                 

اوندا غوشیلنان ذاتغا نظراتملی اگرغوشیانان ذات دنگ یاکان بولسـا شـول سـوطاهر غیـر طهـور             ... ووو
غوشلنان ذات آزبولسا اونده اول سو طهور لیق دان آیریلمیار اگر شول غوشیلنان سـووق ذات                بولیاراگر  

سونینگ جمیع وصف الرینده مخالفتی بولسا مثل سرکه یالی اونده گور ملی اگر سرکه نینگ ایکی وصفی  
قدان آیریلمیار  شول سوده تا فیلسا سوطهور لیقدان آیریلیا ر اما فقط بیر وصفی تا فیلسا اونداسو طهور لی                

اگر شول غوشلیان سوق ذات سونینگ بعضی وصفینده مخالفتی بولیب بعضی وصفینده مـوافقتی بولسـا               . 
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خالصه شوطاهر غیر طهوربولغان سـو اوچ نـوع         . مثل سویت یالی اوندا شول سو طاهر غیر طهور بولیار         
وقار داکی آیدیالن ذات الریالی بولیار اولقی نوعی طهور بولغان سو غا طاهر بولغان ذات غوشیلسا مثل ی            

. اینکنجی نوعی طهور بولغان آزاجیق سوا وزینی حدث آیرماق اوچین یا قربه اوچین استعمال ادیلنـان     . 
اندام دن دوشمانی آقیب دوران حالتنـد ا مسـتعمل حکمـی           . سوهروقت اندام دان آیریلسا مستعمل بوالر     

 و میوه الردان چقیـان سـوها شـوالرینگ سـوالرنی     اوچنجی نوعی اوت الردان و آغچ الردن  . بریلماز  
 .دستگاه بیلن آلنسون مثل گلینگ سویالی ها دستگاه سیز آلنسون ، غاوین و غارفزینگ سوي یالی

 اوچینجسی متنجس
یـا ده گچـن نجـیس    . متَنَجس دیانی گچان نجیس الردان برنجیس اوزینـه غوشـیالن آزاجیـق سـودور           

یعنی سوآزاجیق بولسانجیس دسالپ . ی نینگ بیري اویتگان کان سودور الرغوشیلماغی سببلی اوچ وصف   
اَما سوکان بولسا نجیس غوشیالن بیلن پـاك لیکـدان آیریلمـا            . غوشیالن حالنده سونی پاك لیکدن آیرار     

زتاشول غوشیالن نجیس سووینگ طعامینی یا رنگینی یا ایسنی اویتگاتیانچـا شـواوچ وصـفینگ بیرنـی        
 .نگ سونجیس بوالر یوقسار بولمازاویتگا تسا اونسو

 
 
 
 
 

 سوینگ کان بولما غنینگ اندازه سی 
کان لینگ اندازه سی ایکی ذات بیلن بولیار اولسقی آقغوجی بولماغی بیلن بولیار آقغوجیلغینگ بارباشقی             

اریلمیان ایکنجیسی چالب آالنگدادویبی آخت. اندازه سی اوزینه دوشان سامانی یا یا فراغی اَکِتْیان بولملی   
اون  ایچنده اون دیانی شول سویینگ اینی و بویی .سووینگ مساحتی اون ایچینده اون بوالغی بیلن بولیار

شو وقتقی عادتـداکی متـردن      . یوزگزبولیار) 100(اون گز بولملی مجموع مساحتی      ) 10(شریعت گزدان   
شوآیدیانمیز دورت  . بولیار   باش مترمربع    ) 25(متربولملی مجموع مساحتی یگریم     ) 5(اینی وبویی باش    

 اوتوز آلتی گز بولملی قطري      – ) 36(اَماتکالگ بولسا اونده شریعت گزدن تووارك داشی        .غیرانگ بولسا 
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گز و ینه بر گزینگ باش دن بیري بولیار اَما عادتداکی متردان تووارك داشی اون سـکِّزْ                 ) 11(ده اون بیر    
نجـیس  ) آب انبار(پسالري . سانتی متر بولیار ) 60(متر و آلتمش) 5(متر بولملی قطرالدائره ده باش   ) 18(

دوشماگی بیلن نجیس بولماجق بولسا خالص ایچی اینی ایکی متر بولسـا بـویی اون ایکـی متـر یـاریم                     
یا اینی ایکی متریاریم بولسا بویی اون متر بولملی یا هر حیلی شکل ده بولسون، هامربع بولسون   . بولملی  

اوزینینگ اندازه سی   . لسون خالص مساحتی نینگ مجموعی یگریم باش متر مربع بولملی           ها مستطیل بو  
اما بِرْسوا وزي نینگ اینی بولمانی فقط اوزین بویی بار   . شوحیلی بولغان آب انبارغا حوض کبیر دیارالر        

 یعنـی اون  بولسا همه سینی اویشرانگده اُون ایچنده اُون بولجاق بولسا سـوده کـان نینـگ حکمینـده دور      
نینـگ  –ایچنده اونینگ حکمینده دور اصح قول غا گوراگویا شونینگ یالی اوزنینگ ایچندا حوض کبیـر     

یگریم دورت ) 6624(حوض کبیرنینگ سوي آلتی مینگ آلتی یوز . سوي بولغان غویی ده نجیس بولماز 
لیگی شـریعت گـزدن ایکـی    بواندازه نی دولدورجاق چوقر تقریباً اینی و بویی و چـونگیر    . گورانکه دور   

بارماق یاریم بولملی یاده عادتداکی متردن بر متردن بـر متـر و اوتوزسـکیز              ) 18(گز و ینه اون سکز      )2(
سانتیمتر بولملی اون ایچندا اون بولغان پاك سوغا نجاست قاشسا اوندان سونگراشـول سـو اون ایچنـده                  

اجیق مکانده حوض کبیرینگ سوویندان آزسوغا اما دار. اوندان آزاجیق جایه اویشساده شول سو پاکدور 
 نینـگ انـدازه سـینا بارسـاده شـول      -نجاست دوشسا اوندان سونگرا شول مکان گینگالیب حوض کبیـر   

 .سونجیس دور 
 
 

 غوي الر حکمی  
غویی ها ارکیان بولسون ، ها ارکمیان بولسون ایچنداکی سو حوض کبیرینگ سـووي یـالی کـان بولسـا                    

اگر حوض کبرینگ سوویندان آزبولسا نجاست غاچان وقتی نجیس         . نجیس بولماز   نجاست غاچان بیلن    
اولقسی اگر ممکن بولسا غوینگ سونینگ      . نجیس بوالن غوي الرینگ اوچ حیلی حکمی باردور       . بوالر  

اگر چشمه لی بترارکیان غویی بولیب همه سونی چکمک ممکـن بولمسـا سـووینگ          .همه سینی چکملی    
ایکنجسـی  . م دن ایکی آدم غاچناك اوردیریب شوالرینگ آیدان مقـدارنی چکملـی             چناك نی بیالن آد   

شـو اوچ صـورت ده اَوِینْچـاك نجاسـتی         . غویدان آلتمش بدره چکملی آوچنجیسی اوتوزبدره چکملی        



 ٣٤

اگر غویی غابرسـرچه دوشسـا اونـی    . چیقارماق شرط دور نجاستی چیقارمانی پاکالمک ممکن دال دور  
تاشول سرچه قرا پالچیق بولیب آیالنیانچه .  بولساالر شول غویی نجیس بولیب دورار    چیقارماقدان عاجز 

یوقارداکلی اندازه برالن مقداري الري چکیالندان سونگرا شول غوینگ اوزي و بدره سـی و طنـافی و          . 
 .چرخی و چکیان آدمینگ الی همه سی پاك بوالر 

 
 غوي نینگ همه سونی چکملی اتیان ذاتالر 

 عرق نینگ دامجه سی دوشسا گرچه برجه قطره ده بولسا یا سیدك نینگ دا مجـه             قان یا  -1
 .سی دوشسا گرچه اتی ایلیان حیوا نینگی بولسادا

2-          ل آدم آرقدي یا طاوغینگ یا اوردینگ یا غازینگ بوقی غاچسا غوري بولسـون ، هـا اُو
 .بولسون ها کان بولسون ها آزبولسون 

یشسه یا چاشسا اوالقان جانلی بولسون ، هاکچیجک آقغوجی قانی بوالن جانلی اولیب چ    -3
 .جانلی بولسون ، ها غویی ده اولسون ها داشیندا اولیب سونگراغاچسون 

 .آدم یا قوین یا ایت اولساگرچه چیشیب چاشمسادا اوالقان بولسون ، ها کیچی بولسون  -4

 .سیچانینگ غورغی یا میته دن بربولک اَت غاچسا  -5

 . چقیب آغزي سوغا دگمساده دونگغوز غاچسا گرچه دیري -6

سارقدي نجیس بولغان حیوان غویه غا چیب آغزي سـوغا دگسـا مثـل ایـت یولبـارس                   -7
 .گویگ .بارس . فیل . تیلکی . طلَانْموجک سِرْ.غابالنگ

 .شو سارقدي نجیس بوالن حیوان الرینگ دري دوشسا  -8

 .آدمینگ هامیندن یا اتندن درناق مقدارلی غاچسا  -9

چور یا درس غاچسا کانلیگ اندازه سی شوجره دورگوزالن آدم بترکـان            کان غومالق یا     -10
 .گورسایا هرسافاربدره بوش چیقماسا کان بولدوفی دور 

 ایکی فشیک اولسا یا ده آلتی سیچان اولسا  -11

اگر سیچان یارالی بولیب غوي غا غاچسا یاده اندامی نجاسته بوالشیب غاچسا یا فشیک               -12
 .دن غاچیب غویی غا اوقالسه 
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اگر فشیک ایت دن غاچیب غویی غا اوقالسه یا قوین موجـک دن غاچیـب غـویی غـا                -13
 .اوقالسا گرچه دیري چیقسه الردا چونکی بوالرغور قینجینه سیاندیر الر

سسالمدیک دوشیدغا چسا گرچه یوالندن سونگرا ده بولسـا شـو صـورت الرده غـوي                 -14
 .نینگ همه سونی چکملی دور

 
 
 
 

 ی اتیان ذات الرغوي دن آلتمیش بدره چکمل
 .طاویق یا فشیک یا کبتریا فاخته یا برفشیک بیلن بر سیچان اولسا  -1
 .اوچ سیچان یا دورت سیچان یا باش سیچان اولسا  -2

طاویق دن اوالقان غویندن کیچی حیوان اولسا مثـل غـاز و بوقلمـون و چـاي و غـاجر              -3
 ...ووو

 غوي دن اوتوز بدره چکملی اتیان ذات الر
 .عی بولسون سرچه اولسا هر نو .1

 .پاشالق اولسا  .2

 .سیچان اولسا  .3

 ....سیچاندن اوالقان طاویق دن کیچی حیوان اولسا مثل گیردان و یالمان ووو .4
 غوي نی نجس اتمیان ذات الر 

 .میت بوالن انسان گرچه یوِلْمازِینْدانْ اوینچاك غاچساده  -1

 .درناق غاچسا  -2

 .طاویق نینگ ایچندن تازه یومرتغاغاچسا  -3

نگ ایچندان تازه چیقان قوزي یا آوالق غاچسـا گرچـه انـدام نینـگ رطـوبتی                 اناسی نی  -4
 .بولساده 

 .غوماالق یا درس یا چورغاچسا بترکان بولماسا  -5
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 .سرچه نینگ یا کبترینگ بوقی غاچسا گرچه کانده بولسا  -6

 .قان سیز حیوان اولسا مثل بالیق غورباقا اشاك آنگغردي  -7

 .سوایتی یا سودونگغوزي اولسا  -8

 .ن یا سنگگک یا آري یا ایچیان یا تومیسغان یا چگرتگه یا بیت یا بوره اولسا چیب -9

 .آدم یا اتی ایلییان حیوان غاچیب دیري چیقسا اندام لرینده نجاست بولمسا -10
 .تویکرك و مانکقا غاچسا -11
 .ساسالن دوشیدیوالندان سونگراغاچسا -12
هاحیضـلی ونفاسـلی    ولسون ، ها جنب بولسون      ها کافر ب  دیري آدم غاچساها مسلمان بولسون ،     -13

 .بولیب قانی کسیالن بولسون 
 

 غوي نینگ نجس بولیان وقتی 
اگر هاچان دوشانی بلّی بولمسا     . غویی میته نینگ دوشن وقتندا نجیس بوالر اگر دوشن وقتی بلّی بولسا             

اگر چیشان بولسـا    .ولیار  میته گه نظراتملی اگر میته چیشما دیک بولسا بیرگیجه گوندیزدن باري نجیس ب            
امام اعظم غاگوراشوا وچ گونلیکده شول غویی نینـگ سـووي          .اوچ گیچه گوندیزدن باري نجیس بولیار       

نامه ذاتغا دگن بولسا یوملی و شول غوینگ سوویندان غسل ادیب یا طهارت آلیب اوقـان نمازالرنینـگ              
ها چیشسین مها چیشما    . ندن بیالك نجیس بولیار   اما اِمامین غاگورا شول میته تا فیال      . سینی آلمی    –قضا  

سین پس تا فیلما زیندان اوینچاکی دگن ذات لرنی یوماق گراك دال و شونینگ سووي بیلن غسل ادیب                   
 .یا طهارت قیلیب اوقان نما زالرنی قضاء اتمک گراك دال

 سارقیدالر
 یا حوض ده غویـان طعـامی یـا          سارقیددیانی هربرجانلی نینگ اییب یا ایچیب بوالندان سونگرا جام ده         

 .سارقید دورت تویسلی بولیار. سوي دور
 مشکوك-4 مکروه -3 نجیس -2پاك  -1

 
 سارقیدي پاك بوالن جانلی الر
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حیضـلی یـا   . اینـی پـاك یاناپـاك    .ارکک یا خاتون مسلمان یا کـافر      .آدم اولِی یا کِچِی      -1
 .نفاسلی هیچ فرقی یوقدور

2-    ساقالنیب دوداقالرنی یالب آغـزي نینـگ سـوالرنی    عرق ایچیب بوالندان سونگرا انَتک
 .اوچ کرات یودان آدم

 .اوالغ ها ارکک بولسون ، ها اورقاچی بولسون  -3

اتی اییلیان جانلی ، هایرده گزیان دورت آیاقلی بولسون ، مثل قوین گچـی سـیغرد ویـه                 -4
 ... غیل غوریق ووو . هاهوادا اوچیان غوش بولسون ، مثل توراچ کبتر ... ووو

مخصوص یرده ساقالنیب ایم سونی اَوِینَدان آیریلمانی نجاست چوقجیما غاگویبـا ریلمـا              -5
 .دیک طاویق الر

شـاهین  . چونتنه نجاست دگریلمانی قفس ده ساقالنیان یرتغوجی غوش الر مثـل آلغیـر               -6
 ...ووو

 ...آقغوجی قانی بولما دیق حیوان مثل ایچیان و طومیسغان و چکرتگه ووو -7

 
 جانلی الر. ن سارقیدي نجس بوال

عرق ایجاندن سونگرا دوداق نی یاالمانی آغزي نینگ سونی یوِتمانی بـا سـیم سـواِیچان          -1
 .آدم

 .مورتی اوسگین عرق خورگرچه سونی باسیم ایچما ساده -2

. غاپالنـگ سـیرطالن   .موجـک   .یولبـارس .فیـل   . ایت.یرتغوجی حیوان الرمثل دونگغوز    -3
 ...ووگویک و.شغال.تیلکی ) . میمون(مایمون 

 .سیچان اِیین بوینه دررو سوایچان فیشیک -4

 سارقیدي مکروه بوالن جانلی الر
 .فشیک -1
 .کوچه الرگه قاویلیب چونتی بیلن بوق دورجیب یوارن طاویق الر -2

 ...شاهین ووو. آالغاق غارغا .چاي . یرتغوجی غوش الرمثل آلغیر -3
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 ...ووکیرفی و.هین ده بولیان حیوان الرمثل ییالن پاشالق سیچان  -4

 
 
 
 

 سارقیدي مشکوك بوالن جانلی الر
 اشاك -1
 .قاتیر -2

بوالرینگ سارقیدیی پاکالگوجی بولمـا غینداشـکه دوشـیلدي اونینـگ اوچـین             . غوالن -3
شوایکسی نینگ سارقیدیندان باشغا سوبولما سادسـالپ سـارقید بـیلن طهـارت آلملـی اونـدان             

 .سونگراتیمم اتملی اونسونگ نمازاوقیملی

 باب االستنجاء
یـا  ) انسـانینگ اَوِي (شرعی معناسی قُبل . نجا نینگ لغوي معناسی نجیس نینگ جاینی سوپرمک دور      است

اسـتنجاء بـاش تویسـلی بولیـا        . ده قاالن نجاستی داش بیلن یاسوبیلن آیرماقـدور       ) انسانیگ سِرتی (دبر  
ک آدم اوینچاك   و حیض دان و نفاس دان غسل اتج       ) اینی ناپاك بولماقدن    (مثالجنابتدن  .راولقسی فرض 

دبرینداکی درهم مقداریندان کان بوالن نجاست الرنی غسل ادانده  اندامینا بوالشما زیالی یومـاق فـرض               
ایکالنجیسی واجب مثال ً مخرَج دان چقیب کنا رینه یایران نجاست ها آز بولسون ، هاکان بولسـون               . دور

یخَین رحمه اهللا تعالی گوراکنا رینا پتیران نجاست اِمام محمد رحمه اهللا تعالی گورایوماق واجب دور اما شَ.
 اوچنجیسی سنّت مثال -.درهم مقدارلی بولسا یوماق واجب بولیا ردرهمدان آزبولسا یوماق واجب بولمیار

دوردینجیسی مستحب مثال ً فقط پشا . دور. ً نجاست مخرج دان کناره تجاوز اتمسا اوندا یوماق سنّت دور
باشینجیسی بدعت مثال ً ایچیندان فقـط       . نجاست گلمسا ذکرنی یوماق مستجب دور     واتسا دبریندان باشقا    

 .یل چیقسا باشغاذات چیقمسا دبرنی یوماق بدعت ذمیمه دور
 استنجا اتما گینگ فورمه سی

دسالب اِستِبراء اتملی یعنی آیاق یولنه اوتیریب بوالندان سونگرا مخرج ده قـاالن بـوق یـا سـیدیگنی         
یقارما قدا آدم الرینگ طبیعت الري مختلف دوربعضـی الر ینگقـی تورمـاق بـیلن        اونی چ .چیقارملی  
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بعضی الرینکقی یوریمک بیلن بعضی الرینگقی آرچینماق بیلن بعضی الرینگقی آیا قنی یـره اورمـاق               
نجاست مخرج ده قاالندور دیب گمان اثیان آدم هر حِیلّی یول بیلن چیقارمـاغی الزم               .بیلن چیقیاندور 

خاتون نجاست ادیـب    . اما خاتون اوچین استبرا ً الزم دالدور        .ارکک اوچین گراکدور    -ستِبراشواِ. دور
بوالندان سونگرا انتک زمان اوتـورار اونسـونگ یووینـار مخـرج ده نجاسـت قالمـا دیغنـا یـوراگی                     
جایالشاندان سونگرا ایکی الینی قوشاري بیلن اوچ کرات یوملی اونسونگ بارمـاق الر نینـگ قـارنی          

یلن سِرتِینی یوملی روزه دار بولمسا یخشی ایگنیب غوریقنی چوویرملی سرتنی آراستاالب بوالنـدان              ب
سونگرا آونِی یوملی اونسونگ ایکی الینی یوملی شوآیدیا نیمزاِمام اَعظم رحمه اهللا تعالی غـاگورا امـا                 

حضـرت امـام   .سرتینی یـوملی  یوملی اوندن سونگرا اَونی–اِمامین رحمهما اهللا تعالی غاگورا اوینچاك      
 .اعظم رحمه اهللا تعالی نینگ قَولِنَا فتوي بریلدي

 استنجانینگ ادب الري
اي بـار  : ترجمـه = دیب آید      مایق       ) اللّهم اِنِّی اَعوذُ بِک مِنَ الْخُبثِ والْخَبائِثِ        (  مستراحه گیرما کا     -1

 . اچی شیطان الرینگ شریندانخدایا بتحقیق من سانگا پناه گتریا رین ارکک و اورق
 .  مستراحه گیراندا اوینچاك سول آیا غنی سالماق -2

  مستراح دان چیقا ندا اوینچاك ساغ آیا غنی چیقارق-3
حمد ) ترجمه( دیب آیتماق           ) اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي اَذْهب عنِّی اَلْاذي وعافَانی ( مستراح دان چیقا ندا -4

 .ینگ ایچمدان اذا بریان ها فانی گیتدیریب و منی ساغالدان خداي اوچین دورو ثناء من
 مستراح سیزیرده  نجاست اتملی بوالندا ایچیندان چیقان زا دینگ سسِی اشدیلمیان وایسی گلمیان -5

 .یره چنلی داش گیتماك 
 .وستنا پشاواتمک  یومشاق توفراغنینگ اوستنایا ده قاتی یر بولساچاقی بیلن دیرماالب غازیب ا-6
 . آیاق یولنا اوتوریب بوالندن سونگرا استبرا اتمک-7

دسالیقی ترساگی اویندان ایزه غارشی سورتملی . سوپرینما کدااوچ داش یا اوچ ترسک بیلن سوپرینمک
. اوچیالنجی ترساکی اویندان ایزه غا رشی سورتملی . ایکالنجی ترساکی ایزدن اوه غارشی سورتملی  .

اَما خایا سالالنمانی مورشیب دوران وقتی بولسا . مز هر وقت خایا غاوشاب سالالنیان بولسا شوآیدا نی
. اینکینجی بیلن اودن سرته غارشی سورتملی . اوندا دسالپقی بیلن سرتدان اوه غارشی سورتملی 
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س بولسون اما خاتون همیشه ها غیش بولسون ، هاتمو. اوچینجی بیلن ینه سرتدان اوه غارشی سورتملی 
 . اولقی ترساگی ایزینه ایکینجی نی اوینا اوچینجینی  ایزینه سورتیب آراستا النملی 

 نجاست جاینی سوبیلن یواندا بیرایکی یا اوچ بارماق الرنینگ غارنی بیلن سورتیب آوقه الماق -9
 بیکه نینگ یا دسالپده اورتا بارماغینی بیله کی الردن یوقار راق قالدیرار بیرآز یواندان سونگراگل

اما خاتون دسالپدان بارماق الرنی بیر . نینداکی بارماغنی قالدیرا را وندن قوشاراگر احتیاج بولسا 
 .بیرالرنا یا بشریت یوار

 . روزه توتمادیق آدم غوریق نی یخشی چوویرماك-10
 . بارماق الریندان غوریغیندان پورسی ایسی آیریلیا نچایوماق -11
 .قینالشاندا چرما نمک اوتورما غایا -12
 .  ایکی آیاق نینگ آراسینی آچیغراق توتیب سول آیاغینا یل اتمک -13
 .  ساغ ال بیلن کوندیک آقدیریب سولْ ال بیالن یوماق-14
 .سوپرمک)سرتنی یا اونی( آراستا پارچه بیلن فرجینی-15
 . آیاق یولنا غِیسدانْما قََاتورماق-16
 .لیق بیلن اورماقواشیوانْدا سوِي ی -17

 استجاده دوغري بوالن ایش الر
 .دریاده ناوینگ ایچنده سوغا سیب سیچماق -1
 .حرام یا مکروه ایش الرا وچین اویشیلیان کولگه ده نجاست اتمک -2

 .منطق یا زیالن کاغذ بیلن سوپرینمک -3

 .آسغیراندا یوراگی بیلن حمد آیتماق -4

 .سول اَلِی عذرلی آدم ساغ ال بیلن استنجا اتمک -5

 استنجا ده دوغري دال ایش الر
 .قبله با قماق یا آرقا برمک ها دوزده بولسون،ها مستراح ده بولسون-1
 . خاتوتن،اوغالن نینگ آیا غنی قبله غارشی توتماق-2
  سونگک بیلن سوپرینمک-3
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 .درس بیلن چوربیلن سوپرینمک-4
 .ساغ الی بیلن سوپر ینمک-5
 . غوري آدم آرقیدي بیلن سوپرینماك-6
 .اوزال نجاست سوپرالن داش یا ترسک بیلن سوپرینمک-7
 . آرفا یا بوغداي یا شوالر یا لی حرمتلی ذات بیلن سوپر ینمک-8
 . جا جک وکومیر بیلن سوپرینمک-9

 . یوفک بیلن و هر قیمتلی ذات بیلن سوپر ینمک-10
 . نحو و صرف یالی احتراملی علم یا زیالن کاغذ بیلن سوپرینمک-11
 .ا زماغا صالحیتلی آق کاغذ بیلن سوپرینمکخط ی-12
 . آیا وگونا ویله با قیب اوتورماق-13
 . آدم الرگورجک یریند اعورتینی آچماق-14
 . مستراح نینگ ایچندا دعا اتمک و قران اوقیماق-15
 . سوغا سییب سیچماق ها آقارسوبولسون،ها یاتا سوبولسون-16
ن مستراح غورماق یا شول یاب غا مستراح نینگ آقیب با ریان آراستا یابینگ اوستیندا-17

اما تمام مستراح و حمام الربنگ فاضل آبی اوچین غا زیالن یاب بولسا اونگا .نجاستینی آقدیرماق
 .آقدیرا نینگ زیانی یوق

 .یا ب نینگ و غویی نینگ و حوض نینگ وچشمه نینگ کناریندا نجاست اتمک-18
 .نجاست اتمک ها ایلیان میوه بولسون،ها ایسلغا لیان میوه بریان آغا جینگ اتاگیندا -19
 . زراعت نینگ ایچندا نجاست اتمک-20
 .اوزینینگ اتا گینده مشروع یول بیلن اویشلیان کولگه ده نجاست اتک-21
 . مسجدینگ یا نیندا وعیدا و قولیان برده و قبرستا نلیقدا نجاست اتمک-22
 .یولیند ایل نینگ اوسیان یرینده نجاست اتمک حیوان الرینگ آرا سیندا آدم الرینگ -23
 . یرنینگ دشیگینه ویالنینگ وسیچا نینگ و غارینچغا نینگ هینینه نجاست اتمک-24
 . چوکاك ده اوتیریب بلندگه پشا و اتمک-25



 ٤٢

 . بی عذر اورتوریب یا یانین یا تیب یا لباسیندان یا النگا چالنیب پشا و اتمک-26
 . وقتندا کپالماك آیاق یولینه اوتوران-27
 .غسل ادیان یا وضو آلیان یریندا پشا و اتمک-28
 . دیک دوران یریندا چرمنمک-29
 . قزیل و کومیش بیلن و پول بیلن سوپرینمک-30
 . قزیل دان یا کومیش دن بوالن غاب بیلن طهارت یا استنجاء اتمک-31
 . آخرت ایشی اوچین فکراتمک مثل فقه و اوزگه علم شریف بولغاي-32
 . سالم برانینگ سالمینی آلماق و موذن نینگ جوابنی قایتارماق-33
 . اوز عورتنی گوزامک-34
 . ایچیندن چقیان نجاستی گوزالمک-35
 .سیدیک گه تویکیرمک-36
 .کان اوتورماق-37
 . بورون نینگ ما نگقا سینی آیرماق-38
 . اوسگیرمک-39
 . توارك نی کان گوز المک-40
 .اق اندامینی اوینا م-41
 . آسمانی گوزالمک-42
 . احتراملی آت یا زیالن ذات بیلن مستراح غا گیرمک-43
 . کلله یا النگاچ یا طایخا بیلن مستراح غا گیر مک-44
 . یوما قده سووي قاتی اورماق-45
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 باب الوضوء
وضونینگ لغوي معناسی آراستالیق و آواد انلیق شرعی معناسی اندام دان مخصوص عضو الري 

 .ص پورمه بیلن پاکالمکمخصو
 وضو نینگ فرص الري

یوزینگ اندازه سی کالگه ساچ گوگریان یرنینگ اینکی اتاگیندان تا انگا .یوزینی یوماق -1
 .ك اتاگینه گلیا نچا و ایکی غوال غنینگده آراسی دور

 .ایکی الی ترسک الري بیلن یوماق -2

 .ایکی آیاغی توفیق الري بیلن یوماق -3

 . مسح اتمک مسح دیانی اُول اَلِی انداما سورتمک دورکالنینگ دورت دن بیرینه -4

سقّال دیب انگاك ویا نگاق اوزه چقیان غیل غا .سقالینگ کُلّی سینه مسح اتمک دور -5
یوماق دیانی سو .اگر سقّال یوقا بولسا اوندا یوِیب دویبنه سویتِرْمک فرض دور. آیدارالر

 .لیآقدیرماق باري باشی ایکی قطره داما

 
 

 وضو نینگ سنت الري
اینک اوینچاك اعوذ باهللا آیدیب اوندان .بِسمِ اللّهِ الَّرْحمنِ الَّرحِیمِ نی آیدیب شروع اتمک -1

وضونینگ اولینده بسم اهللا نی اونتسا تمام بولماقا یا .سونگرا وضوغا شروع اتسا بتر قاوي دور
م ایمک و شونگا منگزاش ذات الرده فارع اما طعا.دینه دوشیب بسم اهللا نی آیدسا سنّتی بیتمیار

بولما زیندان اوینچاك یا دینه دوشیب آیدسا سنّتی بیتیار وضونینگ اولینده بسم اهللا نی یا دیندن 
 .چیقا رسا تمام بولما قا یا دینه سالسا آیتماق قاوي دور

 .یکی ال نی ایکی قوشا رینه گلیا نچا اوچ کرات یوماق -2

توت یالی یوغینلیغی .زیتون .اك آجی آغاچ دان بولملی ،اراكمسو.آغزینا مسواك اورماق -3
توتملی فورمه سی با شام .با رماق مقدارلی بولملی،بویی دا برغا ریش دن اوزین بولملی دال 

پنجه الب .بارماق بیلن گل بیکه با رماق اتاگینده بولملی،بیالکی بارماق الر اوستنده بولملی 
 اورملی دسالب اوستکی دیشینگ ساغ طرفنا سونگ سول مسواکی آغزچا یقاندا.توتملی دال
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اوندن سونگرا . طرفنا اوندان سونگر،اتاکی دیشنگ ساغ طرفنا سونگ سول طرفنا چکملی
تیلینگ اوستنه چکملی مسواك سورتماکده اندازه یوق تاآغزي نینگ ایسی دیشی نینگ پوسی 

اما غاویسی .کرات سورتماکدوراما غاویسی باري باشی اوچ .آیریلیانچا سورتمک دوغري دور
مسواك اورما قدا ارکک .هرسا فارده تازه سوبیلن یوویب.باري باشی اوچ کرات سورتماکدور

اگر .لیکن خاتون الرینگ ساقیچ چینامگی مسواکینگ یرینده اوتورار.بیلن خاتون برابردور
 .ی ترك ادارمسواك اورانده دیشی قاناسایا یوراگی بوالشیب غوسما غیندان غورقسا مسواک

 .آغزي چایقاماق اوچ کرات هرسا فاردا تازه سوبیلن -4

بورنی چایقاماق اوچ کرات هرسافرده تازه سوبیلن آغزي و بورنی چایقا ما قدابتر  -5
یعنی آغزا سود ولدیریب چایقاب بوقیر داغا .اوتشدیرملی اگر روزه توتان آدم بولماسا

 .لتملیالتملی،بورنا سود ولد یریب چکیب قانگشیر اوغا ا

ساقّال آرا الندا ال نینگ آرقا سینی بوقیر داغنا غارشی ادیب بارما .ساقّال آراالماق -6
 .قالرنی ساقّا لینگ اتا گیندن سوقیب اوستندان چیقا رار

ال آیاق بارماق الرنی . ال بارماق الرنی آیاق بارماق الرنی آیاق بارماق الرنی آراالماق -7
راسیناسو یتوشسادور، اگر بارماق الرآراسینا سویتوشماسا مثل آراالماق سنّت بولیانی بارماق الرآ

بارماق آراالماقداغا ویسی ساغ . یمیق آدم یالی اوندا آراالماق حکمان واجب دور. بارماقالري
الینگ ایچینی سول الینگ آرقاسیندا غویب وسول الینگ ایچینی ده ساغ الینگ آرقاسیندا غویب 

اما آیاق بارماق الرنی آراالماقدا دسالب سول ال نی ساغ . دوربارماقالري بیربیرنه گیدیرمک 
آیاق .آیاق نینگ اتاگینده غویب شول ال نینگ گُلْ بِیکَه سینی بارما  قالراتاگیندن سوقیب آرالر

اوندان سونگرا شول سول ال نی سول . نینگ گُلْ بیکه سیندان باشالرتاباشام بارماق غاباریانچا
شوآیاق نینگ . دا غویب سول گل بِیکَه سینی بارماق الراتاگیندن سوقیب آراالرآیاق نینگ اتاگین

 .باشام بارماغیندان باشالرتا گُلْ بیکه سینه باریانچا

 .یویلیان اندام الري اوچ کرات یوماق -8

کَلّانینگ کُلِّیسِینَه مسح اتمک برکرات کَلّاگه مسح اتماگینگ فورمه سی دسالب ایکی ال  -9
لی اوندن سونگره ایکی ال نینگ آیاسینی و بارماق الرنی کَلَّاسی نینگ مانگالینده نی اُولالم
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غویب کَلّانینگ همه یرنی غاباب ینگسه سینه باریانچا سورتملی اوندان سونگرا ایکی بارماغی 
 .بیلن غوالغینا مسح اتملی

 .ایکی غوالغه مسح اتمک گلّاگه مسح اتمک اوچون اول ادیالن ال بیلن-10  

 .نِیت اتمک-11
 . فرض الرآراسیندا ترتیب برمک-12
 وضو ترتیبی -. وضو اعضاء الرنی ایزبه ایزیوماق یعنی اولقی بدن غوریماقا ایکیالنجی بدنی یوماق-13

شوحیلی دسالب ایکی ال نی ایکی غوشا رینه گلیانچا یومالی، اوندان سونگرا آغزینی چایقا ملی ، 
ی، اوندان سونگرایوزینی یومالی ، اوندان سونگرا ایکی ال نی ایکی ترساگی اونسونگ بورون نی چایقامل

 .بیلن یومالی ، اوندان سونگرا کلّاسینه و ایکی غوالغینا مسح اتملی ، اوندان سونگرا ایکی آیاغنی یومالی
 
 
 

 وضونینگ مستحب الري
اشالماق فقط ساغ دن ب. ایکی ال الرنی و ایکی آیاق الرنی یوماقدا ساغدان باشالماق  -1

وضوغا خاص بولغان مستحب دال دوربلکه هربرساغ سولی بولغان ذات الرده ساغدان باشالماق 
سورمه .مسواك اورماقدا . مسجد گه گیرمکده .کَوِیش گیمکده .مستحب دور مثال ً لباس گیمکده 

. لَّاسیر ماقداکَ.غولتیق یولما قدا. دیرناق آلماقد مورت غیرقما قدا وساچ یاغالماقدا. چالماقدا 
 ایکی ال گه مسح اتما کدا سقّال درا ماقدا –ایب ایچماکدا وتیمم دا . حاجت خانه دان چیقما قدا 

و باشغه شوالر یالی ذات الردا مستحب دور اما ایکی یانگاغی یوماق داوایکی غوالق غامسح 
ه بردان انجام برمالی اتمکدایا ایکی جیرموغا مسح اتمکدا ساغدان باشالملی دال بلکه ایکسینی د

اگر ممکن بولسا اما ممکن بولما سا مثال ً برالی یوق بولسا یاده برالینده علت بولسا اوندا دسالب 
 .ساغدان باشالمالی سونگرا سوله گچملی

 .ایکی ال الرنینگ آرقاسی بیلن بوینیته مسح اتمک اما آلقیمنا مسح اتمک بدعت دور -2

 وضونینگ ادب الري
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 .قبله باقماق -1
 .دسالبقی یواندا بدن الرنی سِیفَلَماقْ -2

 .ایکی غوالغا مسح اداندا اولْ گل بیکه سینی غوالغینگ دشیگنه سوقیب آیالماق -3

 .عذرسیزآدم اوچین وقت گلما گا وضو آلماق -4

اما دویپینه سویتوشما جک بولسا یوزیگی . اتاگینه سوباریان یوزیگنی غوزغا ماقو -5
 .چیقارماق فرض دور

 .یریدان کمک استماسیزلیکعذر سیز غ -6

 .آدم الرگفی بیلن کپلما سیزلیک -7

 .بیک راك یرده اوتورماق -8

 .یوراگینگ نیتی بیلن تیلینگ نیتنی بیریگدیرمک -9

 .هربدنینگ یوانگده بسم اهللا آیتماق-10

 .هربدنینگ یوانگده اوقولیان دعاؤ الري اوقیماق-11

 .م آیتماقوضودان سونگرا پیغمبر علیه السالم غه صلوات سال-12

 .اوندان سونگرا اوقولیان دعا الري اوقیماق -13

 .اوندان سونگراغاالن سودان یوقاري نوریب قبله با قیب برقطره ایچمک-14

 .وضو آالنگده کَلّانگنی یالنگا چالماق-15

 .وضو نینگ باسم ایزیندان سقّا لینگ داراماق-16

 .نجاست جایده وضو آلما زلیق-17

 .لن طهارت آلمازلیقگونه غیزان سوبی-18

 .یوالن اعضاؤ لرنه ال نی سویکا مک-19

 .طهارت سودن  اوستنا سیچرا تمازلیق-20

 وضوده اتملی دعاءالر
 دسالب یوراگینگ بیلن قصد اتملی ، طهارت آلماغا و –. وضوده دعاء اتماگینگ ترتیبی شوحِیلّی دور

داي اوچین اوندان سونگرابِسم اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم تیلنگا گتریبده آیتملی نِیت قیلدیم طهارت آلماغنی خ
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من طهارت : ترجمه) ةَ الّا بِاللّهِ بِسمِ اهللاِ والْحمدلِلّهِ و الحولَ و الَ قُو(دیب ایکی الینگ نی یوانگدا آیتملی 
عبادت .  یوقدورگناه دن چکیلما گه حال. آالرین اهللا نینگ آدي بیلن جمیع حمد ثنا اهللا نینگقی دور

اوندان سونگرا آغزینی چایقا ندا . مگراهللا تعالی نینگ اوزي کومک برماسا. اتماگه یاغداي یوق دور
اي بارخدایا : ترجمه ) اللَّهم اَعِنّی علی تَلَاوةِ الْقُرآن ِ و علَی ذِکْرِك و شُکْرِك و حسنَ عِبادتِک (آیتملی 

 ذکرینگی اتما گه و اوزشکرینگی اتماگا واوزغوللغینگ قاوي –قیما غاواوز سن مانگا کمک بر قرآن او
ترجمه اي بارخدا یاسن ) الّلهم ا َرِحنِی رائِحۀ  الْجنَّۀِ .(اوندان سونگرا بورنینی چایقاندا آیتملی . اتماگا

بیض وجهِی یوم تَبیض اللّهم (اوندان سونگرا یوزینی یواندا آیتملی . مانگاجنت نینگ ایسنی ایسغات
 وهجو دوتَسوه وجاي بارخدایا سن منینگ یوزیمنی آق ات مؤمن الرینگ یوزالري آغاریب : ترجمه ) و

اللَّهم اَعطِنِی کِتَابِی ( کافرالرینگ یوزالري غاراالن گونیندا اوندان سونگرا ساغ غولنی یواندا آیتملی 
ح و نِیمیراً بِیسِیاباً یحِس نِیاي بارخدایا سن مانگاکتابمنی برساغ طرفیمدان وسن منی :   ترجمه- ) "اسِب

اللَّهم لَا تَعطِنِی کِتَابِی بِشِمالِی ( آیتملی -حساباچک آسان بولغان حسابه اوندان سونگراسول غولنی یواندا  
اي بارخدایا سن مانگا کتابمنی سول طرفیمدان : ترجمه ) ساباً عسِیراً و لَامِنْ وراءِ ظَهرِي و لَا تُحاسِبنی حِ

اوندان سونگرا کَلّاسینه و . برمه و آرقاطرافیمدا ندا برمه و سن منی حسابا چکمه غین بولغان حسابا 
اي :ترجمه )  فَیتَّبِعونَ اَحسنَه اللّهم اجعلْنِی مِنَ الّذِینَ یستَمِعونَ الْقَولَ(  آیتملی –غوالغینا مسح اداندا 

اوندان . بارخدایا سن منی هرگپ الري اشیدیب قاویسی نینگ ایزینه دوشیان آدم الردان آیالندور
اي بارخدایا سن منینگ بوینمی : ترجمه ) اللَّهم اَعتِقْ رقَبتِی مِنَ النّارِ ( سونگرا بوینینه مسح اداندا آیتملی 

اللَّهم ثَبت قَدمِی علَی الصرَاطِ یوم تَزُولَ فِیه (ن اوندان سونگرا ساغ آیاقنی یواندا آیتملی آزادات اوت دا
 گناهکار الرینگ . اي خدایا سن منینگ آیا قیمی صراط کوفري سینده ثابت ساقال : ترجمه) الْاَقْدام

اللَّهم اَجعلْ سعیِی مشْکْورا وذ َنْبِی ْ (ه آیتملی آیاغی طایان گونینده اوندان سونگراسول آیا قنی یوان وقتند
 ریا عزیزُ یا غَفُو بِغَضْلِک ورةً لن تَبتِجار رُواً وبوالً مقْبم لِیمع غْفُوراً واي بارخدایا سن منینگ : ترجمه ) م

لگان و خاالنغان و کساد بولمیان وعلِم نی قبول ادی. چکن زحمتمی سویِلگانْ و گناهمنی اورتیلگان 
اوندان سونگرا یوقاري توریب . تجارت آیالندور اوزفضلینگ بیلن اي زورلی خداي اي گچریملی اهللا 

اللَّهم صلِّ و سل ِّم علَی النَّبی الْکرِیم اَشْهد اَنْ ال اللّه وحده (قبله باقیب ایکی ال نی آسمانه سریب آیدار 
نَ الشَرِیرِیتَطَهمِنَ الْم لْنِیعاج نَ ومِنَ التَّوابِی لْنِیعاج ماللَّه ولُهسر و هدبداً عمحاَنَّ م داَشْه و لَه ترجمه ) ک :
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مگر تنها بوالن حالنداو اونینگ . اي بارخدایا سن رحمت ات و سالمتلیق برکریم بولغان معبود یوقدور 
غان حالندا فقط براهللا تعالی باردور وینه من گوالیگ بریارین حضرت محمد علیه السالم شریگی ده بولم

اهللا تعالی نینگ بنده سی دور وایچیسی دور اي بارخدایا سن منی توبه اتگوجی الردن آیالندور و سن 
 .منی گناه دن آراستا البقونجی الردن آیالندور
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شسـا یعنـی بعضـی اعضـا سـینی یـوانلیغنی       هنیزشَکه دوشمیان آدم وضونینگ بعضـی سـینده شـکه دو       
یایومانلیغنی آشکار بیلمسا شول اعضا سینس یواراگر کان شکه دوشیان آئم بولسا اونده اول شک نینـگ      
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 .نْ یا اِیگنَه دورتانده قان یارانینگ آغزینا چیقیب یا یرامانی دورماغی اندامینه تِیکَا -26

 .باباسیل لی آدم نینگ غوریغی چقیب ینه اوزي گیرماگی  -27

 .کلَّه سینی ایکی دیزي نینگ اوستنده غویب اوقالماق  -28

میتَه نی یا دورت آیاقلی حیوانی وطی اتمگ اگر منی سی گلمسه امـا اوجیـدنی یومـاق             -29
 .ر الزم دو

 
 

 باب الغسل
شـرعی معناسـی    .غسل نینگ لغوي معناسی انسانینگ اندامیندان سو آقدیریب بدن نـی آوقاالمـاق دور               

غسل نینـگ   .مخصوص فورما بیلن پاکالگوجی سونی انسانینگ بدن نینگ کُلّی سینده استعمال اتمکدور             
 .تمک یاراشیقلی دورفورماسینی بیان تمکدن اوزال غسل نی واجب آیالندوریان سبب الري بیان ا

 غسل نی واجب اتکوجی سبب الر
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دیري انسانینگ ایکی یول نینگ بیرینـه  )اوجید کرتیگی (بالغ بولغان انسانینگ یاجن نینگ حشفه سی   -1
هـا شوایشـی ادیـان بولسـون ، هـا      . گه گیرماك لیکی ها منی نازل بولسون ،ها بولماسون   ) قبل یا دبر    (

اگراوجیدي کسـیک لـی آدم بولسـا       . لم بولسون ، ها بیچیک لی بولسون        ها ذکري سا  . اتدیریان بولسون   
 . اونده حشفه نینگ مقداري یالی غاباد بولسا غسل واجب بوالر

 بـیلن  –ال ( انسانینگ فرجیندان باشغا بدن گه جماع اتمگ بیلن منی نینگ گلمک لیگی مثـل جلـق       -2
 .... گه وطی اتمک بولغاي وووبولغاي یااویلیق غا یا گوبگ) سیفاالب منی سینی گترمک 

 . خاتونی گوزالمک یا اوغشاماق یا آوقاالماق بیلن منی نینگ گلمک لیگی -3
 . اولینی یا دورت آیاقلی حیوانی وطی اتمک بیلن منی نینگ گلمک لیگی -4
دن  جماع اداندن سونگراپشا و اتمازیندان یا اوقالمازیندان یا کان آردیم اردمازیندان اوینچـا غسـل ا                -5

 .آدم دن قاالن منی سی نینگ گلمک لیگی طرفین رحمها اهللا تعالی غاگورا 
 اوقی دان تورغوجی ادم اُوزِي نینگ اندامیندا یا لباسیندا نی نی تابماقلیغی ، گرچـه احتالمبولمـاغی                   -6
لیگی یادینا دوشمه سادامنی بیلن مذي نینـگ تعریفـی نجـیس ذات الري بیـان           ) اوقی ده جماع اتمک     (

شو اوقالغوجی هر فورم اوقالسون ،ها یوریب ها دوریـب ،هـا اوتـوریی ،هـا یاتیـب               .کده آیدیلدي   اتم
 .....ووو

 . حیض نینگ کسیلمک لیگی -7
حیض نفاس نینگ معنا الرنـی اوز بـاب الرینـدابیان ادارس انشـاء اهللا     .  نفاس نینگ کسیلمک لیگی   -8

 .تعالی 
اوجیدي نینگ باشیندا اولْ گوریب منی یا مـذي دگینـده شـکه     اوقالماقا اوجیدي یاتان آدم اویاناندا       -9

 .دوشماکلیگی 
 . اهللا علیه غاگورا ۀ قان چیقارمانی غوراق قوزالماق ابوحنیفه رحم-10
 

 غسل نی واجب اتمیان ایش الر 
ي گه یاد برْ انسانینگ سرتی گه بار ماق نیینگ منگزاشی بولغـان ذات الر      ) خاتونینگ فرجی   (  قُبل     -1

 ...گیر دیرمک لیک مثل چوب سوقماقلیق کارکن کوبارماك لیک تنقیه اورما قلیق ووو
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 . خاتونینگ فرجینه دورت آیاقلی حیوانینگ اوجیدي گیر ما کلیگی اگر منی سی گلمسا-2
 فرج نینگ غیر نه جماع ادیلیب حشفه گیزالنمانی دو کیالن منی آقیـب خاتونینـگ فرجینـه گیرمـا                    -3

 .کلیگی 
اندان هواس بیلن غوزغاالن منی نینگ فشار سیز چیقما قلیغی ابویوسف رحمه اهللا تعالی غـاکورا                 انس -4

 .اما طرفین رحمهما اهللا تعالی غاگورا غسل واجب بوالر
 جماع اداندن سونگرا پشاوااتمازیندان یا اوقالما زیندان یاکان آردیم آردمازیندان اوینچـا غسـل ادن                -5

گ گلما کلیگی ابویوسف رحمه اهللا تعـالی غـاگورا اونکـی مسـئله ده وشـوند        آدم دن قاالن منی سی نین     
اتهمت دان قورقیان مهمان اوچین ابویوسف رحمه اهللا قَولِنَه فتوي بریلدي ایالیتا ده غیش گون الرینده و                 

 .مسافرتچیلیقده شونینگ قولی توتلیان دور
وك گوتا را ندایا آرقه سینا اورالندا منی سی   انساندان هواس سیز منی نینگ چیقماقلیغی مثل آغیر ی     -6

 ...نینگ گلمک لیگی ووو 
 جماع بیلن جنب بولغان آدم پشاوادیب یا اوقالب یا کان آردیم آردیب غسل اداندان سـونگرا قـاالن       -7

 .منی سی نینگ گلما کلیگی 
ی یـا دینـا سـالیب ا ُول          اتگا نینی و لذّت آلغانین      )دیشینده جماع   ( ارکک یا خاتون احتالمی بوالننی       -8

 .گورمه سیزلیگی 
 بی هوش بولیب هوشینه گالن آدم اوزاویلیغیندا یا لباسیندا مذي نی تا بما قلیغی مـس بولمـا قلیقـدا                   -9

 .گویا شونینگ یا لی دور
 . ودِي ْ نینگ گلما کلیگی ودي نینگ تعریفی نجیس ذات الري بیان اتما گده گچدي– 10
 . نینگ گلما کلیگی  اویا وقتنده مذي-11
 حشفه نی پارچه یا پارچه یالی حرارت نی منع ادیان ذات الرغا چوالب قبل غایا  دبرگه گیردیر ما -12

 .کلیک
 . میته نی یا حیوانی وطی اتماکلیگ اگر منی سی گلماسا-13
ـ   ) فرجی نینگ پرده سی یرتیلما دیق خاتون (  بکر   -14 ی نی و طی اتمک لیک بکارت نـی آیرمـانی من

 .سینی گترمانی 
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 .  حشفه نینگ کوبک گه گیر مکلیگی -15
 . جایندان غوزغالیب داشینه چیقمادیق منی -16
 .  احتالمی بولغان لغنی یا دینا سالیب اوقی دان توران آدم ودِي نی گورماکلیگی -17
دا ا ُولْ   اوقی دان تور غوجی آدم نینـگ احتالمـی بولغـانی یـا ده دوشـما نـی بدنینـدا یـا لباسـین                        -18

 . گورمکلیگی ابویوسف رحمه اهللا تعالی غاگورا اما طرفین رحمهما اهللا تعالی غاگورا غسل واجب بوالر
 اوقالماقا اوجیدي توریب دوران آدم اویاناندا اوجیدي نینگ باشیندا ا ُولْ گوریـب منـی یـا مـذي                    -19

 .دیگینده شکه دوشما گلیگی 
 .ویوسف رحمه اهللا تعالی غاگورا قان چیقارمانی غوراق قوزالماق اب-20
اما شول منی بیلن بوغا .  خاتونینگ فرجیندان باشغا یرینه جماع ادیلیب فرجینه منی دوکیلماکلیگی           -21

نتیجه سی شول جماع دن سونگرا تا با شغا سبب بیلن ادن غسلنا چنلی          . زبولسا اونده غسل واجب بوالر    
 .اوقیغان نمازالرنی قایته المالی

 ن غسل الرفرض بوال
 . لیگدن غسل اتمک )اینی ناپاك  ( جنابتدن -1
 . حیض کسیالنده غسل اتمک-2
 . نفاس کسیالنده غسل اتمک-3

 واجب بودن غسل الر
 شهید نینگ غیري بولغان مسلمان میت نی یوماق البته یومیت نینگ غسلی واجب کفایه دور بـر آدم                   -1

 .انجام برسه بیالکی مسلمان الرن ساقط بوالر
اگـر خـاتون قـانی    . جنب بوالن کافر مسلمان بوالندان سونگرا ظاهر روایـت غـاگور اغسـل اتمـک      -2

 .کسیالندان مسلمان بولسا غسل اتمگ گراك دال
 . خاتون حیض بیلن بالغه بوالندان سونگرا و ارکک احتالم بیلن بالغ بوالندان سونگرا غسل اتمک-3
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 سنت بوالن غسل الر

غسل اتمک برآدم ارتیر دن سونگرا غسل ادیب طهارت سیندا رسا جمعه نی وضو      جمعه نماز اوچین     -1
 .بیلن اوقیسا یا ده جمعه دن سونگرا غسل اتسا سنّتی بیتماز

 . ایکی عید نماز اوچین غسل اتمک-2
 . حج غا یا عمره غا احرام باغالنماق اوچین غسل اتمک-3
 . عرفه ده دورماق اوچین غسل اتمک-4

 سل الرمستحب بوالن غ
 . طاهر حالینده مسلمان بولغان آدم اوچین غسل اتمک-1
 . یاش بیالن بالغ بولغان آدم اوچین غسل اتمک-2
 . نحرگون دانگ آتاندان سونگرا مزدلفه ده دورماق اوچین غسل اتمک-3
 . شیطان الرغا داش آتماق اوچین غسل اتمک-4
ک، کاده شو اوچیسیده برگونده جمعالشیا  مکه مکرمه طواف زیارت جهتلی گیرماك اوچین غسل اتم-5

 .اوچیسینی ده نیت اتمک بیلن برغسل اتمک کافی بوالر. ندور
 . دالی لیکدان  آینگاالن و بیهوش لیقدان  اوزینه گلن و مس لیکدان آچیالن آدم اوچین غسل اتمک-6
 . قان آلدیرما قدان و اولی یوماقدان فارع بوالندا غسل اتمک-7
 .سی اوچین غسل اتمک )شعبان آینگ اون با شیالنجی گیجه  (جه  براءت گی-8
 .سی اوچین غسل اتمک )رمضان آینگ یگریم یدینجی گیجه (  قدرگیجه -9

 . مدینه منوره گیرمک اوچین غسل اتمک– 10
 . گون توتیلما غینگ نمازي اوچین غسل اتمک-11
 . آي توتیلما غینگ نمازي اوچین غسل اتمک-12
 .لب اتمک لگینک نمازي اوچین غسل اتمک یاغین ط-13
 . هر بر با شاغا یلیق نینگ نمازي اوچین غسل اتمک-14
 . گوندیزده تافیالن قارانگقی لیق اوچین غسل اتمک-15
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 . گیجه ده یا گوندیزده بترقاتی اوسنْ یل اوچین غسل اتمک-16
 . گناه دان توبه ادان آدم اوچین غسل اتمک-17
 . آدم اوچین غسل اتمک مسافرت دان گالن-18
 .نینگ قانی کسیلماگی اوچین غسل اتمک) درد سببلی فرجیندان قان آقیان خاتون (  استحاضه لی -19
 . اولدیریلجک بولیان آدم اوچین غسل اتمک-20
 اوز اندا مینه یا دو نینه نجاست یتوشیب جایی بللی بولمسا همه اندامینی یا دونینی احتیاط اوچـین                   -21

 .یوماق
 سل نینگ فرض الري غ
  آغیزچایقا ماق-1
 . بورون چایقا ماق-2
 . اندامینگ همه یرینه برکرات سویتیرمک-3
 . نینگ ایچینی اگر چتین بولماسایوماق )سنَّت ادیگ سیزا و جیدینگ پوزچیگی  ( قلعه -4
 . گوبک نینگ ایچینی یوماق-5
 .  یومولمیان دشیک نینگ ایچینی یوماق-6
اما خاتونینگ ا ُورلَانْ    . نینگ ا ُورلَانْ ساچی نینگ ایچینی یوماق یعنی چوزمک الزم دور           ارکک آدم    -7

 .ساچینی اگر دویبنه سویتوشسا چوزمک الزم دال
 . سقّا لینگ دویبنداکی خام  غا و غیل الر آراالرینا سویتیرمک-8
 . مورتینگ دویبنه و آرا الرینا سویتیرمک-9

 .جینه سویتیرمک خاتونینگ دا شقی فر-10
 غسل نینگ سنت الري 

 . بسم اهللا بیلن باشالق -1
نیت قیلدیم غسل اتماگنی جنـابتی آیرمـاق        .  نیت اتمک یوراگی بیلن ودیلی بیلن هم شوحیلی آیدار         -2

 . اوچین 
 .   ایکی الینی ایکی غوشا رینه گلیانچا یوماق-3
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 قَربا ً اِلَی اهللاِ تعالی  َغسِل َ لِرَفْعِ الْحدثِ تَ   نَویت ا َنْ ا-4
 .نی یوماق نجاست بولمساده ) قبل و دبر(  فرج -5
6-     نماز اوچین وضوآلیشی یالی وضو آلماق یعنی وضوده یو ویلیان اندام الري اوچ کرا ت یومالی کَلْلَـه 

صـورت  بو..... ووو.وان. ناوچـا . لگـن . گه مسح اتملی اما سووینگ اوشیان یریندا غسل اتسا مثل کرسان 
 .الرده آیاق الرنی غسل نینگ ایزیندان یومالی 

اگر آقا رسوغَا یا ا ُون ایچنده ا ُون بـوالن سـوغا چومیـب         .   بدن نینگ کُلّی سینی اوچ کرات یوماق       -7
یا غین نینگ اتا گینده دور ما قـدا شـونینگ   . وضو آالریالی و غسل اداریالی مقدارسا قالنسا سنّتی بیتار        

وضوا و چین بولسا یعنی فقط وضو اوچین یا غین غایا  سوغَا چو مقدارلی دورسـا کـامالً     یالی دور فقط    
 .سنّتی ادا اتدیگی بوالر

 سوغویما قدا کلله دان باشالماق یعنی دسالب کلله دن غویا را وندن سونگرا ساغ گردا نیندان غویـا                   -8
 .اونسونگ سول گردانیندان غویار

ویا نده اندام الرینی سیفا الماق تا ایزقی ایکی کرات غـویالن سـو همـه     آوقا الماق یعنی دسالبقی غ   -9
 .اندامینه یتوشا ریالی 

 . ایزبه ایزیوماق یعنی دسالبقی یوالن بدن غوریما قا ایزقی بدنی یوماق-10
 

 غسل نینگ ادب الري
 دوغري دال  وضوده گچن ادب الرینگ قبله با قماق و دعاء اتمکدن باشغاسی اما بوایکیسی غسل ده  -1

 .دور
 . گوزالمکلیگی حالل بولمادیق آدم الرینگ گورما جک یرینده غسل اتمک-2
 .بیلن سوبرینک) قول چالغی (  غسل دن سونگرا حوله -3

 غسل نینگ مکروه الري 
 . وضوده مکروه بولغان ایش الر-1
. رکـان دوکملـی دال  ء اتمک، غسل اتملی و وضو آلملی سوغا اندازه یوقـدور شـیله ده بولسـا بت      دعا -2

 .اما آقا رسودا هرنا چا دو کسانک اسراف بولماز . بترغیسملی دال بلکه اورتا میانه دان چیقملی دال
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 دوغري بولمادیق غسل الر
 . گچن فرض الردن بیرفرضی ترك ادیالن غسل-1
 . دیرناغی نینگ ایچندا خمیرقاالن آدم نینگ ادان غسلی -2
 .دم نینگ ادان غسلی  بورنینده غوري کیربوالن آ-3
 . دري ایالیان و پارچه بویه یان آدم نینگ دیرناغی نینگ ایچنداکی کثافت الر بیلن ادان غسلی -4
 ظاهر اندامیندا بالیق نینگ خامی یاچینا الن چوراك یا فیشـیب غوریـب دویبینـه سویترشـمیان آدم             -5

 .نینگ ادن غسلی
پـس شـو   .  مواد غویلیب دونگدیرالن کشی نینگ ادان غسـلی         دیشی نینگ ا ُویِقِینَنه میس یا با شغا        -6

مسئله گه گورا ادیش الرینگ داشینی قزیل بیلن یاکومیش بیلن قوبمیان ادیب غابالدان آدم نینگ غسلی           
 .دوغري دال دور

 دوغر ي بوالن غسل الر
 . دیر ناق ده کیریا پالچیق یا حینه بولیب ادیالن غسل -1
 .ا غالنان سقّال بیلن ادیالن غسل گرچه غیل الرسو قبول اتمساده یا غالنان ساچ یا ی-2
 . اویق دیشی یا دیش الرینگ آراسی طعامدن دولی کیشی نینگ ادن غسلی-3
 . بورنینده ا ُولْ کیربوالن آدم نینگ ادان غسلی -4
 . اندامینده سنگگک یا بوره نینگ بوقی بولیب ادیالن غسل -5
6-واِیچآدم نینگ آغزینی چایقامانی ادان غسلی آغزینی دولدیریب س نُبنْ ج. 

 باب المسح علی الخفین 
مسح نینگ لغوي معناسی ایکی ال نی بیرذا تغا سورتمکدور شرعی معناسی ا ُول ادیالن ال نی مخصوص         

آیـاق قـاب غامسـح دوغـري بولجـاق بولسـا شوشـرط              . زمانده مخصوص آیاق قاب غاسـورتمکدور     
 .الرگراکدور

سفر میـدانلی  . هاجر موق بولسون ها جوراب بولسون ، ها غیري بولسون  ب آدیک بولسون ، آیاق قا  -1
 . بول یوریمک ممکن بولملی 

 . آیاق قاب نینگ ظاهر نه ال نینگ بارماق الریندان اوچ با رماق مقدار لی مسح ادیلملی-2
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لینگ بارمـاق الرنـی سـاغ    ساع ا. مسح نینگ کیفیتی شوهیللی دور.  مسح اوچ با رماق بیلن بولملی   -3
جرموق نینگ بورنینه قویب سول الینگ بارماق الرنی هم سول جرموق نینـگ بورنینـه قویـب بارمـاق                   

ونیـت اتمکـده شـرط    . مسح ده تکـرار سـنّت دال دور     . الرآرا سینی آچیب اینجیگ گه قارشی چکملی      
 . دالدور

 . طهارت بوزمازنینگ اونگ یا نیندا کامل طهارت لی بولملی -4
مسح نینگ مدتی وضونی سیندا راندان تا بیرگیجه گوندیزگچیا نچلی مقیم   .  مسح اوز مدتینده بولملی      -5

اوچ گیجه گوندیز گچیا نچا مسافر اوچین ها طاعت سفري بولسون ، ها معصیت سفري بولسون            . اوچین  
ر بیرگیجـه گونـدیزدن اول   یـا ده مسـاف  . اگر مقیم وقتی د ُولماقَا سفر غا گیتسه سفر مدتنی تمـام ادار        ... 

سفردن گلسه ا ُولْده برگیجه گوندیزي تمام ادار اما بیر گیجه گوند یزدولَانْـدان سـونگرا گلسـه یـا مقـیم                   
 .بیرگیجه گوند یزدولَانْدن سونگرا سفرغا گیتسه بوا یکسی حتما ً ایکی آیاق نی یوار

 اوچ بارماق مقـدارلی بـولملی دال بیرآیـاق     آیاق قاب داکی یرتیق آیاق نینگ کچی یارماق الریندان      -6
قَابداکی یرتیقی اویشرالر ایکی آیاق قابداکی یرتقی اویشریلما زمثَال ً ایکی آدیکداکی یرتیقی اویشرانگده              

آیا قینگ اوسـتندان دیلنـان آدیـک یـا          . اوچ بارماق سیغا ریالی بولسا شونگا مسح اتمک دوغري دور           
ورانده یا کوجیگنی کوجیانده آیاقی اورتیان بولسا گویا یرتیـق دال یـالی        جوراب یا چاریق دکمه الرنی ا     

 .دوراگر آیاق گورینسا اونده یرتیق یالی دور
 دوغري بوالن مسح الر 

 . اینجکی بولمادیق آیاق قاب غامسح اتمک -1
دوریـان   اتا گینه اوستینه قایش توتیالن یا فقط اتاگینه قایش توتیالن جـوراب دانگماسـانگدا اوزي                 -2

 .بولسا شونگا مسح اتمک
 . بیربا رماق یا ایکی بارماق مقدارلی توفیقی گورکزیان آیاق قاب غامسح اتمک-3
 ایکی آیاق نینگ بیریندا یارا بولیب یوما قلیغا و مسح اتمکلیگه قادر بولمسا یـا آیـاق نینـگ بیـري                      -4

ر توفیقـدان اتـا کـدن کسـیلیب مسـح           توقیق نینگ اوستیندان کسیکلی بولسا ا ُولْ بیرینه مسح اتمک، اگ          
 .ادیلیان موضع دن اوچ بارماق مقدارلی قاالن بولسا حتما ایکسینه ده مسح اتملی 

 . بیر بارماق بیلن هرسا فارده تازه سو آلیب اوچ یره مسح اتمک-5
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 . باشام بارماق و سویان بار ماق بیلن ایکسی نینگ آراسی آچیق بوالن حالینده مسح اتمک-6
 .ر یغیب گلیان حالینده بارماق الراوجی بیلن مسح اتمک سوسی-7
 مسح اتملی موضع غاالینگ اوچ بارماق مقداري یالی ا ُولْ دگما کلیک ها یا غین نینگ ا ُولِی بولسون -8

بولسون، ها با شغا سونینگ ا ُولِی بولسون. ، ها چیغ نینگ ا ُولِی. 
 .گرچه سیر یغمسه ده  یولَانْ ال نینگ ا ُولِی بیلن مسح اتمک -9

 . اینجیک دن آیاق نینگ یورنِینَه غارشی یا اِیتِنْدانْ اینینه غارشی مسح اتمک-10
 . الینگ آرقاسی بیلن مسح اتمک-11
 اوینچا ایکی آیا قنی یوویب اونسونک ایکی جرموقنی گیسه اوندان سونگرا قاالن اعضا الرنی یوسا -12

 آیا قنی یوانده  ساغ جرموقنی گیب اونسونگ سـول آیـا قنـی یوانـده     یا ده ترتیب بیلن وضو آلیب ساغ     
 .سول جرموقنی گیب اوندان سونگرا مسح اتمگ 

 ایکی آدیگی گیگلی طهارت سیز آدم سوغا چومیب ایکی آیـا قـی و اوزگـه انـدام الري یویلیـب       -13
 .اوندان سونگرا حدث یتوشدیریب مسح اتمکلیگی 

ه و جرموقنی گیان وقتنده عذري یوق بولسا شول آدم نینگ تـا مـدت    عذر لی آدم وضوآالن وقتند    -14
 .گه چنلی مسح اتمکلیگی 

 . وضو آالن وقتنده و جرموقنی گیان وقتنده عذرلی بوالن آدم نینگ وقتده مسح اتمگی-15
 . اینجیگینده اوچ بارماق مقدارلی یرتیق بوالن آیاق قاب غا مسح اتمک-16
اق نی قالدیرانده اوکجه اینجیگه غارشی چیقیـب آیـاقی قویـا نـده ینـه           اگر آدیک گینگ بولیب آی     -17

 .اونکی جاینه گلیان بولسا شونگا مسح اتمک
 آیاق نینگ اوجینی با سیب یوریان آغساق نینگ اوکجه سی آدیک نینگ اوکجه سـیندان یوقـاري                  -18

 .بولیب مسح اتما کلیگی
 .بینه مسح اتدیرمک باشغا بیر انسان غابویریب ا ُوزایکی آیاق قا-19
 

 دوغري بولمادیق مسح الر
 . دمیران یا سویشه دن یا آغاج دان بجرالن آیاق قاب غا مسح اتمک-1
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 .  آیاق قاب نینگ ایچینا یا اوکجا سینه یا اینجیگینه یا توفیقینه یا غِیرَه الرینه مسح اتمک -2
 .اش بارماق مقدارلی مسح اتمک بیر آیا قینا ایکی بارماق مقدارلی ا ُولْ بیر آیا قینا ب-3
 اوستی اوستینه گییالن آیاق قاب نینگ داشقیسی بترگینگ بولیب ایچینه ال نی سوقیب ایچکی آیـاق           -4

 .قاب نینگ داشینا مسح اتمک
 . تازه سو آلمانی فقط بیر بارماق بیلن مسح اتمک-5
 . سوسیر یغما دیق حالینده بارماق الراوجی بیلن مسح اتمک-6
 .دیالن ال نینگ ا ُولِی بیلن مسح اتمک مسح ا-7
 ایکی آیا قنی یواندن سونگرا ایکی آدیگنی گیان آدم وضونی کامل اتما کاحـدث یتوشـدریب مسـح               -8

 .اتمک
 . اوچین مسح اتمک )وضو سیز کیشی (  تیمم اتگوجی محدِثْ -9

10- نُباوچین مسح اتمک )غسل سیزکیشی  ( ج . 
 .موقنی گیان وقتنده عذرلی آدم نینگ وقتندان خارج ده مسح اتمک وضو آالن وقتنده و جر-11
 . آیاق نینگ کچی بارماق الریندان اوچ بارماق سیغدیریان یرتیقلی آیاق قاب غا مسح اتمک-12
 چیقارماق قصدي بیلن اوکجه سینی آدیک نینگ اینجیگنه گتریب ینـه چیقارمـا سـیزلیغا قصـدینی           -13

 .ان سونگرا مسح اتماکلیگی اووریب اونکیسی یا لی گیاند
 .گه مسح اتمکلیگ )یوزاوتگی  ( سلّه ْ گه و بورِ یک و اَلْ لیک گه و نقاب -14
 
 
 
 
 
 

 مسح نی بوزیان ذات الر
 .همه سی یوقارده آیدیلدي.  وضونی بوزیان ذات الر-1
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 . آیاق قاب نی چیقارماق گرچه بیرطایی ده بولسا-2
 .یکسیندان سونگرا ایکی آیاقنی یوماق واجب دور مدت نینگ گچما کلیگی شوا -3

  فائده
اگـر  . طهارتلی بوالن حالنده آدیکنی چیقارسا یاده مسح نینگ مدتی گچسا فقط ایکی آیا قنی یوامـالِی ْ        

ایکی آدیگنی چیقارسا ایکی آیا قنی ساویق آالرمیقادیب قورقسا مسـح اتمـک دوغـري گرچـه مـدت                
 نینگ بیرغاتینا مسح اتسا اوسونگ اول بیر غاتنی آپرسا یا ده تویلی آیـاق       ایکی غات آدیک  . اوزالساده  

قاب غا مسح اتسا اونسونگ توینی سیرسه مسح نی قاینا الماق گرا کدال اوستی اوستینه گیـیالن ایکـی                   
آیاق قاب نینگ داشقی سینه مسح اداندن سونگرا دا شقینی چیقارسا ایچنداکی آیاق قاب غـا مسـح نـی            

 . خاتون ایکی آیاق قاب غا مسح اتما کده ارکک آدم نینگ اورنینده دورهیچ فرقی یوق دور.قایتاالر
 

 باب المسح علی الجبائر 
  دیانی عِلَّتْلِی رَهبِیاول .  عضونینگ اوستنا قویلیب دانگالن پارچه یا ده شول عضو ده قـویالن دواء دور               ج

ـ      ا بـاش چیقسـون ، هـا ا ُوت غَایانسـون ، هاقاینـان      عضوها کسیالن بولسون ، ها دوِیلَـانْ بولسـون ، ه
شول عِلَّتْلی عضوغا سوزِیانْ برماجک بولسا شول عضوغا مسح      . سودوکیلسون ها با شقا بیرذات بولسون     

اگر عضوغا مسح اتمک زیان برجک بولسا شونینگ اوسـتنه قـویالن پارچـه غـا مسـح اتملـی                  . اتملی  
برجک بولسا شول پارچه نینگ داشیندان دانگیالن سـارغی غـا           اگرشول پارچه غا مسح اتمک ده زیان        

مسح اتملی حتَّی ایکی سارغی نینگ آراسیندان گورنیب دوران موضع غا هم مسح اتمک جائز دور اگـر       
سارغی نی اوزي چوزیب و دانگیب با شارما جاق بولسا و چوزیب دانگـا ریـالی آدم ده تابمسـا ضـول      

جبیره نینگ مسحی ده مثل آیاق قاب نینگ . یارا غازیانی بولمسادا سارغی غا مسح ادرگرچه چوز مک    
مسح باطل بولماز مگر قوتیلیب قاچماقلیغی مسـح      . جبیره قاچماغی بیلن    . مسحی یالی برکرات بولمالی     

شونینگ جاینی یوما قدا واجب بوالر همچنانیکه وضو آالنده درمان چالغیلی عضـونینگ   . نی باطل ادرار  
اگـر علتلـی    . قدیرسا اونسونگ یاره قو تارلیب درمان دوکیالندا یوماق الزم بولشی یـالی           اوستندان سو آ  

عضونی ساویق سوبیلن یوماق زیان برجک بولسا غیز غین سوبیلن یوماق زیان برماجک بولسا غیز غین            
 .سوبیلن یوماق الزم دور
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 باب التیمم
شرط الري بتا ندان سونگرا ایکی ال نی ایکی شرعی معنا سی .تَیمم نینگ لغوي معنا سی قصد اتمک دور

تیمم اتما وضـونینگ و غسـل       .کرات یرگه یا یرنینگ جنسیه اوریب یوزینا و ایکی الینه سویکا مک دور            
دسـالب ایکـی ال نـی تیرسـک دان     .تیمم اتما گینگ کیفیتی شو جـوره دور    .نینگ یرینده اوتوریان دور     

هِ الرِّحمنِ الرَّحِیمِ نِیت قیلدیم تیمم اتمک نی خداي اوچین دیب گچریب چرما ملی اوندان سونگرا بِسمِ اللَّ      
ایکی ال نی آراستا یرگه اورمالی اوندان سونگرا ایکی ال نینگ بارمـاق الرنینـگ اوجینـی بیربیرالرینـه                
دگریب مانگالي ساچی نینگ اتا گینده قویمالی ایکی ال نینگ ایچ طرافنی یعنی بارماق الرنینگ قـارین        
نی و آیاسینی یوزینه یا بشریت تا انگاك نینگ اتا گینه چنلی سویکا ملی اوندان سونگرا سول ال نینـگ                 
اتاکی اوچ بارماقنی یعنی اورتا بارماق دان گل بیکه چنلی بیربیرینه یا بیشرمالی اوندان سونگرا شـو اوچ                  

 یـا بشـرمالی سـاغ الـداکی اوچ     بارماق نینگ ایچ طرافنی ساغ الیندان اتاکی اوچ بارماق نینگ آرقا سینا   
بارماق نینگ باش الرنی سولْ الداکی اورتا بارماق نینگ اوستیندا قویب آیادن هم بیر مقدار آلیب باشـام             
بارماق بیلن سویان بارماق نی قاقدیرمانی ال نینگ آرقا سـینی سـیفا الب گیتمـا لـی تاتیرسـا گینـدان                      

 سویان بارماق نینگ قارنینی و آیا سیندان قاالن مقـدار نـی    اوندان سونگرا با شام بارماق بیالن     . گچیانچا
تیرساگینگ ابگیدیندان ایچ طرفینا یا بیشریب تا بارماق الراوجینه چنلی سویکا ملی سول باشام بارمـاق          

اوندان سونگرا بعینـی    . نینگ قارنی ساغ با شام بارماق و سویان بارماق نینگ آرقا سینی سیفا الب گچر              
اونـدان سـونگرا حـاالن نمـازینی     . شی یالی شول ساغ الی بیلن سولْ الینه مسح اتملـی    ساغینا مسح ادی  

 . اوقیبرملی 
 تیمم او چون الزم بوالن شرط الر

 نِیت یعنی ایکی ال نی یره اورانده یا بد نینه سویکا ندا فقط طهـارت بـیلن دوغـري بولیـان عبـادت                     -1
ارت سیزدوغري بولیان عبادت نی نیت ادیب تیمم اتسه مثـل  مقصوده نی نیت اتمالی مثل نمازیالی اما طه   

 .اوندا اول تیمم بیلن نماز اوقیماق دوغري دال دور.... اذان آیتماق و قرآن اوقیماق ووو 
 . ایکی ال نی ایکی کرات اوریب بیرینده یوزینه و بیرنده ایکی الینه مسح اتمک-2
ی بورین نینگ ایکی دشیک نینگ آراسینداکی پردا گه هم  یوزینه ایکی الینه مسح اتمکده قا باماق حتَّ-3

اگر گوزي نینگ اوستی و قاشی نینگ اتاگی مسح ادیک سیزقالسا تـیمم دوغـري دال بلکـه                  . مسح ادار 
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اگر با رماقینده یـوزیگی یـا بـیالك ده بـوزالیگی بولسـا              . بیرغیلی ده مسح ادیگ سیزقالسا دوغري دال      
 . چیقارمالی یا قوزغا مالی

4-    انْکپاك چ)  گه یا یرگه یا یرجنسیندان بوالن پاك ذات غا اورملی یرجنسینی بیلمـک نینـگ               ) غُبار
قاعده سی شوجوره یا قانگدا کول بولمیان ینجانگدا سوینمیان ذا ت گرچه چانگی یوقدا بولسـا دوغـري     

ـ    .... آغاچ و اوت و دوشاك و پارچه ووو . دور وذات الرینـا  بوالرغا تیمم اتمـک دوغـري دال چونکـه ب
بوالرغا هم تـیمم اتمـک دوغـري دال    ... قزل و کومیش  و میس و دمیر و قالبی ووو      . قانگدا کول بولیار  

بوالرغا تـیمم  ... چونکه بو ذات الر ینجانگدا سوینیار اَما تانکسیق کویزا و مارداق و دکماچ و کاسه ووو              
اگـر اوي سـوبیرانده یـا دیـوار بقانـدایا           . اردوغري چونکی بوالریا قانگدا کول بولمیار اورانکده سوینمی       

بوغداي اولچاندا یوزینه وایکی قوشارالرینا توزان سینگانی بیلن تیمم بولمـاز تـا ال نـی چانـگ نینـگ                   
 . اوستندان یوریتیانچا 

 اوچ بارماق بیلن مسح اتمک اونگاگورا ایکی بارماق یا بیربارماق بیلن مسح اتسا تیمم دوغـري دال                  -5
 . نینگ مسحی وجرموق نینگ مسحی دوغري بولمایشی یالیمثل کَلَّا

عاجزبولماقلیق ها سونینگ دورت مینـگ آردیـم آچیـق بولمـاغی سـبا بلـی        .  سودانْ عاجزبولماق    -6
ها سونینگ یـا نینـدا   . بولسون ، ها سو آلما غا بدره یالی یا طناب یالی آلت بولمیا نلغی جهتلی بولسون                 

لسون ، ها قاتی ساویق بولماغی سبابلی بولسون، هاسونی ایچمک لیک اوچین          شمان بولماغی سبا بلی بو    
مثـل    ها قضاسی آلنمیان نمازینگ گچما گیندان قورقماغی جهتلی بولسون ،         . ساقالماغی جهتلی بولسون    

 .عِید نماز و جنَازه نماز ولِی سی نینگ غیري اوچین 
ق چوفیم مقدارسونی گوزامک لیـک یعنـی اوچیـوز     قوالیده سوباردوردیب گمان ادان آدم اوچین او       -7

 .گزدان تا دورت یوزگزگه باریانچا
بـوالر بـیلن   ....  اندامینده مسح اتمگی منع ادیان زادینگ بولماز لیغی مثل شمع و یا غ و چسـب ووو           -8

 .تیمم دوغري دال دور
 . تیمم گه ترس بولیان ذات دن کسیلمک مثل حیض و نفاس و سیدیک سیزماق-9

  نینگ سنت الري تیمم
 . دسالبنده بسم اهللا آیتماق مثل وضوداکی یالی-1
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 . ترتیب بیلن مسح اتمک یعنی دسالب یوزینه سونگرا ایکی الینه -2
 . ایز به ایز مسح اتمک-3
 .  ایکی ال نی توفراق غاقویان زمانینده اَوگَه و اِیزْغَا سورمک ،-4
 نی سـیلکمک یـا ایکـی ال نـی بیربیرینـه اورمـاق، غبـارالر           توفراق دان گوتاران زمانینده ایکی اَلْ      -5

 .دوکیالریالی و یوزي بوالشما زیالی
 . ایکی ال نی یره اوران وقتندا بارماق الرآراسینی آچماق -6
 . ایکی ال گه مسح اتماکدا اوینچا ساغی تقدیم اتمک-7
 . سقّال نی آراماق-8
ادیان آدم اوچین تیمم نی آخروقتغا چنلـی تـأخیر قویمـاق        اگر سونی امید    .  بارماق الرنی آراالماق     -9

 .اگر سوتا ماسی بولما سا اَولْ وقت ده تیمم ادیب مستحب وقتدا نماز ینی اوقیمار. مستحب دور
 
 
 

 متفرقات 
وضونی بوزیان ذات الر تیمم نی بوزا روتیمم اتگوجی نینگ اوزینه کفایت اداریالی سوغا یتوشما کلیگی                

دین دان چیقماق تیمم نی بوز ما زیعنی دین دان چیقـان آدم یـا ماشـغا دن مسـلمان                    . بوزارهم تیمم نی    
مریض آدم  . نجیس لباس نینگ غبارینه تیمم اتمک دوغري دال       . بولسا شول تیممی بیلن نماز اوقیب بیلر      

ایکی . از وضو گه و تیمم گه قدرتی چاتمسا وضو یا تیمم اتدیر ا ریالی کیشی سی هم بولما سانماز اوقیم   
. الی و ایکی آیاغی کسیک آدم یوزیندا هم یارابولسا طهارت سیزتیمم سیزا وقیا رسونگرا هم قایتا المـاز           

شو . زندان بوالن آدم آراستا سویا آراستا توفراق تا بما سه طرفین رحمهما اهللا تعالی غاگورا نماز اوقیماز               
قا رماق ممکن بولماسـا وراگـر ممکـن بولسـا           آیدیا نیمز دیواري یا یري بیرذات بیلن دشیب توفراق چی         

اگر وضو آالنده سیدیگی دورمـانی ایزبـه ایـز گلیـان بولسـا بلکـه         . توفراق چیقا ریب شونگا تیمم ادار       
جنَازه نینگ ولی سی یا ولی سی نینگ جنَـازه نمـاز اوقـی    . کسلیان بولسا تیمم اتمک لیگی دوغري دور 

     هنَازبریـردن ایکـی آدم نینـگ تـیمم     .  ناز اوچین تیمم اتمگی دوغـري دال      دیب بویران آدم سی نینگ ج
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تیمم اوستنا تـیمم آلمـاق قربـت    . اتمگی یا بیر یردان بیر آدم نینگ کوب مرتبه تیمم آلماغی دوغري دور       
اَما نماز  بیرنجیس بولغان مکاندن قوریب نجاست نینگ اثري آیریلسا شونگا تیمم اتمک دوغري دال،  . دال

 . دوغري دوراوقیماق
 خاتون الرغه خاصالنان قان الر

حیض و نفـاس و استحاضـه شـو اوچ        . فقط خاتون الرده تا فیلیب ارکک الرده تا فیلمیان قان اوچ دور           
تویسلی قان خاتون الرغا خاص دوربوا و چیسیندان باشغاقان الر مثال ً آغیزدن و بوروندن و گـوزدن و             

اغ اورالن یردن قان الرینگ کلما گیندا ارکک بیلن خاتون مشترك  قوالقدن و گوبگ دن و دبر دن و یا ر         
دور بواو چیسی نینگ هرقایسی نینگ تعریف الرنی و بیریگشیان و آیریلشیان حکم الراوزباب الرینـده                

 .بیان ادارس انشاءاهللا تعالی 
 باب الحیض

ا اوغالن دوغیر ماق سـببلی      حیض دیانی خاتون دوقوز یا شیندان تا اللی باش یا شا یا نچا درد سببلی ی               
 . بولمانی بلکه اوغالن یا تا غیندان طبیعی گلیان قان دوربارباشی اوچ گون آنگرباشی ا ُون گون

حیض نینگ دسالبی قان داشقی فـرج    . پاك لگینگ باري باشی اٌونْ باش گون آنگر باشینا اندازه یوقدور          
مگی سببلی قان فرج داخل ده دوریب فرج خارج   اگر کُرْسف نینگ آرا دوش    . گه چیقاندان حساب بوالر     

 .غایتوشمسا اول خاتون حیضلی دال اونینگ اوچین نمازینی اتبرملی دال 
. مثـل آغیزیـالی دور    ) قُبـلْ (فرج داخل وفرج خارج نینگ تشبیه سی شیله خاتونینگ اوینداگی دشـیک           

ده دور وطی بیلن یاتـا وسـالماق        بکارت جایی ده مثل دیش یالی دورشول بکارت جاي بیریوقاجیق پر          
 .بیلن یرتیلیان دور

فـرج خـارج ده ایکـی    . پس شیله بولسا فرج داخل آغزینگ اورتاسی بیلن دیشینگ آراسـی یـالی دور          
. کُرْسف دیانی شول موضع بکارت ده قُویِلْیانْ پامیق یا پارچه دور . دوداق بیلن دیشینگ آراسی یالی دور     

الن یا آیریلما دیق خاتون حیض وقتندا قویماغی سنّت دوربکارتیی آیـرالن            شول کُرْسف نی بکارتی آیر    
 .خاتون پاك وقتندا قویماغی مستحب دورکرسف نی فرج داخلده قویماق مکروه دور

بیرآدم اوجیدي نینگ دشیگینده یاختنه ادیگسیز اوجیدي نینگ پور چیگینده پامیق قویسا سیدیک شـول      
اگر پاك خاتون کرسفد نـی  . ونی بوزار داشینا چیقماغی شرط دال دورپا میق نینگ ظاهرینه یتوشسا وض  
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ایلکی آغشام قویسا ارتیرتورانده قانینگ اثرنی گورسا شول گوراندن بیالك حیض نینگ حکمـی ثابـت                
 .بوالر

حیضلی خاتون ایلکی آغشام کرسف نی قویسا ارتیرتورانده شول کرسف نی قویشی یالی آراستا گورسـا            
 .حیض ده آقماق شرط دال دور. دان باري پاك دیب حکم ادیلنارشول قویان وقتن

اگر خاتون حیض نینگ مدتنده هرهیلی رنگلی قان گورسا آق رنگ دن باشغاسی  نینگ همه سی حیض        
 .قزل بولسون ، قره بولسون ساري بولسون، یا شیل بولسون ، فرح اتمه یار. دور

پاکلیگ ده حیض دور مثال ً خـاتون بیرگـون قـان    حیض نینگ مدتنده ایکی قانینگ آراسینا دوشگوجی    
 .گورسا سگیزگون پاك بولسا ینه بیرگون قان گورسا گویا اونْ گون ایزبه ایزقان گوران یالی دور

 باب النفاس
نِفَاس دیانیبی خاتون اوغالنی بوالندا اوغالن غا اوکجه الشیب اوغالن یاتاغیندن گلیـان قـان دور بـاري       

 .آنگرباشی قرق گون دورباشینا اندازه یوق 
اگر بیرخاتون اکیزدوغیرسانفاسینی اولقی دن حساب اتملی اما عِـدة سـینی ایزقـی دن حسـاب اتمـالی                    
اکیزدیانی بیرقاریندن چیقان ایکی اوغالن دورایکسی نینگ آراسی آلتی آي بولمـا دیـق یعنـی ایکیسـی                

چیرسـا شـول دوشـیدده بعضـی اعضـادن      نینگ فاصله سی آلتی آي دن آزبولغان اگر بیرزنانه دوشـیدقا   
عالمت باربولسا مثل ال یا آیاق یا بارماق یا دیرناق یاساچ یالی شول دوشید بعینی اوغالنینگ حکمینده                  

اگر طالق بـرالن    . اگراَمه ْ بولسا ام ولدبولیب آیالنار     . شونی چیقارماغی سببلی خاتون نِفَاسلی بوالر     . دور
 وولدگه تعلیق ادیلنان ذات واقع بـوالر مـثالً اگـر آري سـن اوغـالن            بولسا شونینگ بیلن عِده سی گچر     

دوغیرسانگ طالق یا آطیم صدقه یا قولیم آزاددیب آیدان بولسا خاتونده شوهِیلی دوشیدد و غیرسا شول  
خاتون طالق بوالریا آطی صدقه بوالر یا قولی آزادبوالر اما شول دوشیدده انسانینگ اعضا سیندن هـیچ         

ر بولمسا خاتون نفاسلی بولماز ولدگه تعلیق ادیلنان ذات الرینگ هیچ قایسـی واقـع بولمـاز       بیرذات ظاه 
 .یعنی خاتون طالق بولمازیا آط صدقه بولمازیا قُل آزادبولماز

اوغـالن  . اگر خاتون عمل ادیلیب اوغالن نی قارنیندن آلینسا خاتون نفاسلی بولماز مگـر نفاسـلی بـوالر    
 .جیندن گلسهقارنیندان آلناندا قان فر
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اگر خاتون اوغالن دو غریب قان گورمسه غسل واجب بولماز ولیکن ولدبیلن نجاست چیقیا نلیغی سببلی 
 .وضو آلماق واجب دور

 
 حیضلی خاتونه خاص بوالن حکم الر

 .حیض بیلن عدت گچماگی -1
 .حیض بیلن استبراء بولماغی -2

 .حیض بیلن بالغه بولماغی  -3

 .ی طالق نینگ سایالنماغیحیض بیلن سنّی طالق بیلن بِدع -4

قتل نینگ یا فطررمضانینگ کفارتیندا حیض گورمک بیلن صـوم نینـگ تتـابغی آیریلمـا              -5
 . بیري ثابت بولمازسیزلیغی  اما نفاس بیلن بوحکم الرنینگ هیچ

 حیضلی بیالن نفاسلیی خاتونینگ بیرگشیان حکم الرسکیزدور
ی خاتون بیلن نفاسـلی خـاتون نمـاز اوقیملـی دال     اولقیسی بوایکی سیندان نمازساقط بولیار یعنی حیضل   

حیض ونفاس نمازینگ وجوبنی و هـم اداسـی         .خاتون دسالب قانی گوراندن بیالك نمازي ترك اتمالی         
نینگ دورس بولماقنی منع ادیاندور اونینگ اوچین حیضلی و نفاسلی وقتندا اتبران نماز الرنی قضا اتمک   

اگر خاتون نمازینگ آخروقتنـدا حـیض گورسـا یـا     .  آخروقت دوراوندان سونگرا معتبر. گراك دال دور 
نفاسلی بولسا شووقتینگ نمازي بونینا واجب بولمازها نماز اوقیا ریالی وقت قاالن بولسـون هاقالمـادیق           

اگر نمازینگ آخروقتندا پاك بولسا شول وقتنگ نمازي بونینه واجب بوالر اگر یتوشما جکـده               . بولسون  
 .نی آلماق الزم دوربولسا حتما قضا سی

ولی پاکالناندن سونگراقضا سینی    . اگر خاتون نفل نمازاوقیب دورقا حیض گورسا شول نمازي باطل دور          
حیضلی ونفاسلی خاتون نمازینگ وقتی گالنده وضو آلیب اوینده نماز اوقیان یرینده            . آلماق واجب بوالر  

حیضلی خاتون سجده لـی آیـت   . مستحب دوراوتریب نمازینی ادا ادار مقدارلی تسبیح و تهلیل آیتماغی          
 .نی اشیدسا سجده اتمک الزم دال دور
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ایکنجیسی حیضلی و نفاسلی خاتون غا روزه توتماق حرام بوالر سونگ پاك بوالندا قضا سـینی آلمـاق          
چونکه حیض ونفاس روزانینگ وجوبنی منع اتمیار فقط اداسی نینـگ دورس بولمـاقنی   . الري الزم دور  

 .منع ادیار
وزه توتان خاتون گوندیزحیض گورسا اگر گوندیزینگ آخرینده بولسا شول گـونکی روزه سـی باطـل              ر

دور اگر فرض یا واجب روزه بولسا مثل رمضان یانذر یالی اونده قضا سینی توتماق الزم دوراگر سـنت                   
تمـاق الزم  روزه بولسایا مستحب روزه بولسا مثل عاشورا یا عرفه یا ایام بیض یالی اونده قضا سـینی تو               

 .دال دور
اگر خاتون گوندیز پاکالنسادانگ آتاندن سـونگ هـیچ ذات ایـب ایچمـا دیـک بولسـا شـولگون روزه                      
توتماغنی نیت اتسه گرچه شریعت گون اورتاسیندن اوینچا بولسا ده شول گون نینگ روزه سی دوغـري                

 .بولمازولیکن تاگون باتیا نچا ساقالنماغی واجب دور
 وجنُب آدم غا مسجد گیرمک حرام بوالرهـا اوتورجـاق بولسـون ، هـا گچیـب                 اوچونجیسی بوایکسینه 

گیدجاك بولسون ، اگر بوالر یرتغوجی حیواندان یا اوغري دان یاساویق دان قورقیب گیرسـازیانی یـوق       
مسجد ینگ بامی وسـایا بـانی بعینـی مسـجدینگ     . اما قاویسی مسجدي اواللتماق اوچین تیمم اتمکدور  

بوجـاي الرده حیضـلی     . ما جنازه یر وعیـدا وقیلیـان یرمسـجدینگ حکمینـده دال دور            ا. حکمینده دور 
وبوالر قبرالرغازیارت اتمک نینگ ده     . ونفاسلی خاتونینگ وجنب آدمینگ دورماق نینگ زیانی یوقدور       

 .اشکالی یوقدور
یچنـدان  بوالرها مسجدینگ ا  . دوردینجیسی بوایکسینه وجنب گه بیت اهللا اوچین طواف اتمک حرام دور          

طواف اتسون ، ها داشیندن طواف اتسون ، هاحج اوچین طواف اتسون ها عمره اوچـین طـواف اتسـون               
. شیله بولماغی بیالنـداطواف اداسـا حاللـی بـوالر           . نمازده پاك لیگ الزم دور    . چونکی طواف نمازدور  

 الرینـه  حیض ونفاس حج نینـگ طـواف دن باشـغاقی عمـل        . ولیکن کفارتین برمک بوینینا واجب دور       
 .زیارتی یوقدور

اگر نعمت غـا  . گرچه بیر آیت دن آزده بولسا  . باشینجیسی بوایکسینه وجنب گه قرآن اوقیماق حرام دور       
شکراتمک نیتی بیلن الْحمداهللا دیسا وایمک قصدي بیلن یـا بیـرزادي باشـالماق قصـدي بـیلن بِسـمِ اهللا                  

و بعضی الرغا   . و اِنْجیل نی و زبورنی اوقیماق مکروه دور       اما تَورات نی    . الرَّحمن الرحیم دیسا جائز دور    
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اما بیالکی دعاء الراوقیماق و مساس اتمک و ذکرالر و تسبیح        . گورادعاء قنوت نی اوقیماقدا مکروه دور     
الر آیتماق واذان غاجواب برمک و آغزینی چایقاندان سونگرا وال نی یوانـدن سـونگرا اییـب ایچمـک                   

 . آغزینی چایقا مانی وال نی یومانی اییب ایچمک مکروه دوراما. زیانی یوقدور
مگـر حـرام   . قرآن توتمـاق حـرام دور      )وضوسیز آدم   (آلتیالنجیسی بوایکسینه و جنُب گه و محدِثْ گه         

بولماز داشی نینگ بولقجاسی بولساها پارچه دن بولسون ، ها قایش دن بولسون ها پالستیک دن بولسون      
قرآنینـگ حواشـی الرینـه و خـط سـیز آق      . لمیان حلدي بیلن توتماق دوغري دال  اما قرآن دن جدا بو    

شو دورت نفرنینگ قرآن نی ینگی یاسِینْی یا اندامینداکی لباسی نینگ . یرالرینه ال دگیرمک دوغري دال      
و شوالر تفسیر کتاب الري و فقـه کتـاب الري و حـدیث کتـاب     . بعضی سی بیلن توتماغی مکروه دور    

 .اما ینگی بیلن یا بعضی لباسی بیلن توتماغی نینگ زیانی یوق . ماغی دوغري دال دورالري توت
اگر قرآنی فارسـی لفـظ   . اگر بیرتحته غا یا پول غایا بیرجام غا آیت یا زیالن بولسا توتماق دوغري دال       

. وغـري دور   قرآن دن باشغا ذکرالر یازیالن ذات نی توتمـاق د         .بیلن یا زیالن بولسا توتماق مکروه دور        
وشول دورت نفرینگ قرآنه    . اوزینه قرآن یازیالن پول الري داشی نینگ هالتاسی بیلن توتماق جائزدور            

. قرآنی اوغالنجیق الرینگ لینـه برانینـگ زیـانی یـوق            . نظراتمگی و قرآن دینگالمکی مکروه دال دور        
 . ساقالماق بار       اگرچه طهارت سیز بولساده چونکی موندادین

اما اوغشاماق و قوجاقالماق وکوبگ بیلن دیزینگ       . نجیسی شوایکسینه آرنینگ یانشماغی حرام دور       یدی
بیر آدم حرام لیغنی بیلیب یانشسا توبه اتملی و اسـتغفار      . آرالیغندن باشغایردن منفعت آلماق دوغري دور       

نگرباشینده کسیالن بولسا اگر خاتونینگ قانی آ  . آیتملی بیردیناریا یاریم دینار صدقه برمگی مسحب دور         
 .یعنی حیض  اون گونده و نفاس قرق گونده کسیالن بولسا اونداغسل اتمازیندان اوینچا یانشماق دوغري 

تا غسل اداریـالی و تحریمـه آیـداریالی         . اما آنگرباشینا یتمانی کسیالن بوسا اوندا یانشماق دوغري دال          
گرچه غسل اتساده تا    . رده کسیلسه یانشماق مکروه دور      اگر خاتونینگ قانی عادتندن با    . وقت گچیانچا   

 .عادتی گچیانچا ولی خاتون احتیاط جهتلی نمازینی اوقیارو روز سینی توتار 
اگر حیض اوچ گون  گچندن   . سکِّیزْالنجیسی شو ایکی سینه قان کسیالن وقتندا غسل اتمک واجب دور            

گی عادتدن بارده بولساغسل نی نمازینـگ مسـتحب   سونگرا اون گونه یتمانی کسیلسه اگر شول کسیلکلی    
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اگـر نمازینـگ گچماگینـدن قورقسـا غسـل        .وقتی نینگ آخروقتنه چنلی تـأخیر قویمـاق واجـب دور            
 .ادارونمازینی اوقیار 

اگر قان عادت نینگ باشیندا یا عادتندن یوقارده کسیالن بولسـا و خاتونینگـدا گـوروم گورمـک نینـگ              
اگر قان  اوچ گوندن بارده کسیلسه نمازي آخر     . تأخیر قویملی مستحب دور      دسالبی بولسا اونداغسل نی   

وقتاچنلی تأخیره قویملی اگر گچرقورقی اتسا وضو االرنمازینی اوقیار شول آیدیالن صورت الرده قـان           
هاگوروم نینگ دسالبی بولسون ، ها عادت       .اون گونینگ ایچنده اقایتا الساپاك لیگ حکمی باطل بوالر          

 .ولسون توتان ب
اگر قان اون گونده یا اون گون دن کوب ده کسیلسه اون گونینگ گچمک لیگی بـیلن پـاك دیـب حکـم          

 .ادیلنار وشول خاتونا غسل اتمک ده واجب بوالر 
بیر خاتون همیشه گورومینده تا اون گونه چنلی بیرگون قان گوریب بیرگون پاك بولیب گزمگـی عـادت         

ـ      ان گـوران گونینـده نمـازنی و روزه سـینی تـرك ادر ایکیالنجـی       توتان بولسا شول خاتون دسـالبقی ق
گونداپاکالندا طهارت آلیب نمازینی اوقییر اوچیالنجی گون قان گوانداینه نمـاز و روزه سـینی تـرك ادر                  
دوردیالنجی گون پاکالناندا غسل ادیب نمازینی اوقیار شونینگ یالی تا اون گون توکانیانچا قـان گـوران          

 .ه سینی ترك ادار ، پاکالنان گونی غسل ادیب نمازینی اوقیار گونی نماز و روز
 
 
 
 

 باب االستحاضه  
بوقـان  . دیانی خاتونینگ حیض و نفـاس نینـگ وقتنـدان غیـري فرجینـدن گلیـان قـان دور          اِستِحاضَه

ان اما حیض و نفاسینگ قانی اوغالن یاتا قد   . دامارنینگ قانی دوراونینگ اوچین مونینگ  ایسی یوقدور         
استحاضه نینگ قان الري شوجوره مثالً قـان خاتونینـگ مـریض لیـگ     . بوقان پورسی دور. گلیان دور   

یا دوقوز یاشامادیق خاتوندن گلسا یا یاشی اللی باش دن گچن خاتونـدن گلسـا یـا اوچ    . سببندن گلسا   
دن گـن قـان هـا    یا حیض ده اون گوندن آریتقماج گلن قان یا حامله خاتون. گونه یتوشمانی کسیالن قان  
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دسالب گلسون  ، ها دوغیرجاق وقتندا اوغالن چیقما قاگوران قانی بولسون ، ها عادت توتـان خـاتون                    
عادتندن و حیض و نفاس نینگ کوب سیندن آریتقماج گوران قانی بولسون شو قان الرینـگ همـه سـی     

نکی گون قان گورسـا  مثالً همیشه یدي گون حیض گور ماکیلیگی عادت توتان خاتون او     .استحاضه دور   
شـول  . یا ده نفاس ده همیشه اوتوز گون قان گورماکیگلی عادت توتان خاتون ایللی گون قـان گورسـا              

شـو  . یدي گونینگ ایزینداکی باش گون و شول اوتوزگونینگ ایزینـداکی یگـریم گـون استحاضـه دور                  
 بولسون و شونینگ یالی قـرآن     استحاضه نماز اوقیماق لیغی منع اتمزها فرض نماز بولسون ، ها نفل نماز            

هایسی . اوقیماغی و قرآن توتماغی و مسجده گیرماگی و طواف اتماگی و آرنینگ یانشماق نی منع اتمز              
بیر آدم غابیر نمازینگ وقتی سالم گچمسا مگر حدث بیلن مبتال بولیب گچسا مثالً استحاضه لی بولسا یا                  

ی گچیب یا ایچیندن یل چیقیب دورسا یا پشاوي ایـز بـه   بورنیندن یا  یاراسیندن قان آقیب دورسا یا ایچ      
ایز گلیب دورسا یا آغریان گوزدن یاش آقیب دورسا یا آغریا ن قوالقدن و گـووس دن و گوبـک دن و            
چیلتریک دنسو چقیب دورسا فقط هر بیر نمازینگ وقتی اوچین وضو آلملی دون نی و بدن نی و مکـان                

وضوي بیلن شول وقتده حاالن نماز نی اوقیار ها ا دا بولسـون ، هـا          شول آالن   . نی یوماق الزم دال دور    
قضا بولسون ، ها فرض بولسون ،ها واجب بولسون ، ها سنّت بولسـون ، هـا مسـتحب بولسـون ،شـول                       
عذرلی آدم نینگ وضونی وقت نینگ چیقماغی بوزار گیرماگی بوزماز مثالً دانک آتانـدن سـونگرا آالن                 

اما گـون آغمازینـدان اوینچـا آالن وضـوي گـون آغمـاغی بـیلن        .وزیالر  وضوي گون دوغماغی بیلن ب    
. یوزیلماز اونینگ اوچین عذرلی آدم ارتیر اوچین آالن وضوي بیلن قوشلیق ده نماز اوقیب باششـارماز                 

بلکه اویالنینگ وقتی چیقیانچا مونینـگ      . اما قوشلیق ده آالن وضوي بیلن اویله نمازینی اوقیب باشارار           
 .زیلماز وضوي بو

اگـر دکتـر    . معذور آدمینگ بوینینه واجب دور عذرنی دفع اتمک یا آزالتماق اگر ضـرر سـیز باشارسـا                  
اونگاگورا . الرینگ توسطی بیلن مریض لیگنی برطرف ادیب باشاریان حالیندا غیرادورسا گناهکار بوالر       

یک دوریب اوقییانده پشاوي دامیان اگر نمازي د. درد الرینگ دواسی باربولسا حتْماً دوا اتمک الزم دور 
اگر رکو ع ادانده شوالریالی علّت تافیلیان بولسا ، رکوع و سـجده اتمـز              .بولسا ،نمازینی اوتوریب اوقیار     

اگر آرقان یاتانده کسلیان بولسا یوقسام ده آقیـان بولسـا ، آرقـان یاتیـب نمـاز                  . بلکه ایماء بیلن اوقییر     
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نگماق بیلن یا پامیق قویماق بیلن اقماق لغینگ اونگینه گچیب باشرسـا ،    اگر عذرلی آدم دا   . اوقیملی دال   
 .حتْماً اونگینه گچملی وشول آقماقلیغی نینگ اونگینی توتماغی بیلن عذرلی بولماقدان چیقار 

گویا . اَما حیضلی خاتون یانگقی یول الربیلن قان آقماغینگ اونگنی توتساده حیضلی بولماقدان چیقماز              
یالی نِفَاسلی خاتون ده و اِستِحاضَه لی خاتون ده پامیق تیقمـاق بـیلن یـاغیري یـول الر بـیلن                    شونینگ  

 .آقماغینا مانع بولسا ، نفاسلی و استحاضه لی بولماقدن آیریلماز 
. اوزنینگ ایچندن یل چقیب دوران عذرلی همیشه پشاوي گلیب دوران آدم غـا اویمـاغی دوغـري دال                   

عـذرلی  . ه هم حدث بارهم نجاست بار اَما مقْتدي دا فقط حدث دا فقـط حـدث بـار        چونکی اُولْ اِمام د   
اگـر شـول وقتـدا      . شول عـذردان باشـغا حـدث یتوشمسـا          . آدمینگ طهارتی وقت چقیانچا باقی دور       
 .باشغاحدث یتوشسا اوندا وضوي بوزیالر 

 بیردشگیندن ده آقسا ، ینه وضو بورون نینگ بیردشیگیندن قان آقیب دوران آدم وضو آلسا ، سونگرا اول           
 .الماق الزم دور 

اما بورون نینگ ایکی دشیگیندن قان آقیب دوران ادم وضو السا ، سونگرا ایکیسی نینگ بیري کسـیلیا ،                    
گویا شونینگ یالی ایکی یارا یا ایکی چیبان یا ایکی          . شو ادم نینگ وضوي تا وقت چیقیانچا باقی دور            

دن آقیب دوران بولسا وضو االندان سونگرا اول بیریندن آقسا ،ینه قایتـاالب وضـو   چِیلتِیریک نینگ بیرین  
اَما ایکیسیندان بیله آقیب دورقا و آالن بولسا ، سونگرا بیـري کسـیالنی بـیلن اونکـی                  . آلماق الزم دور    

سا شـول   اگر آقیب دورقا وضو آلسا کسیالندن سونگرا نماز اوقیسا یا اوقیب دورقا کسیل            . وضوبوزیلماز  
عـذرلی آدم عیـدنماز اوقیمـاق اوچـین     . کسیلمک اوزاغا چکیب وقتی غاباسا اوقان نمازینی قایتاالملی  

وضو آلسا ، شول وضوي بیلن اویله نمـازي اوقیـب باشـارار چـونکی عیـدنمار قوشـلیق نمـاز نینـگ                       
 .اورنیندادور 

ا یا دون غادر هم مقداردن کان قان اوزیندن قان آقیب دوران یارانی پارچا بیلن دانگلیسا ، شول پارچا غ           
اگـر دگیـب   . اگر یواندانمازدن فارغ بولما قاینه دگیب نجیس بولجاق بولسا ، یومـاق گـراك دال        . دکسا  

 .نجیس بولماجاق بولسا اوندا یوماق الزم دور 
 متفرقات
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 الرینگ وضو آالنگداکَلَّانی یاالنگا چالماق ادب دندور مکّه مکرّمه و مدینه منوره نینگ اهل .1
 .عمل الري شیله دور 

اِستِنْجاء اتمکداسوبیلن و توفراق بیلن آراستا النماق افضل دور اما فقط سوبیلن آراستاالنیب       .2
 .قایتماقدا هم اشکال یوقدور 

 .قران نی طهارت سیز توتماق دوغري دال دور مگر متأخرین علماء الرغاگورا دوغري دور  .3

سـا هیچوقـت جنُـب لیگـدن        ي دال ، اگـر دولدیرت     دیش نینگ اویغنی دولـدیرتماق دوغـر       .4
 .آیریلماز

 .داغینگ دورینه تیمم اتمک دوغري اَما سوِینگ دوزینه تیمم دوغري دال  .5

 .دیش الرنی دویلمانی بشیرالن کَلَّه الري ایمک لیک اشکال سیزدوغري دور  .6

 .کَلَّه نی یاالنگاچالب طعام ایمک نینگ زیانی یوقدور  .7

 .یالکی مذهب الرگه تقلید اتمک جائز دور طهارت بابنده ب .8

اُون ایچنده اُون بولمادیق کیچی جک حوض ده غسل اتمک و وضو آلماق دوغري دور تـا                  .9
 .کوفراگی ماء مستَعملْ بولیب ایالنیانچا 

بالیق نینگ ایچندن چیقان بالیق نی ایمـک ده         .کافرینگ آوالن بالیق نی ایمک دوغري دور         .10
 .دوغري دور 

 .غوزینگ سویدینی امیب اوالالن آوالق نی ایمک دوغري دور دونگ .11

اَولِیاء الرینگ و علَماء الرینگ وصالِح کیشی الرینگ قبرالرنینگ اوستنا کنیـدالر سـالماق          .12
 .پرده الر اورتمک و چراغ الر و شمع الریا قماق دوغري دور 

 .روه دور اما سیگار چکمک مک.تریاك و بنگ و حشیش و هروئین حرام دور  .13

ایت الرینگ دفَاالیایرن الرنینگ پالچیغی چوربیالن قاتیشان لُوقُور        .کوچه الرینگ پالچیغی     .14
اوزي نینگ ایچندا حیوان الرینگ بوق وسیدگی بولغان یول الرینگ الییی پاك دور ، مگر           .

 .پاك بولماز نجاست نینگ عینی نی گورسا 

 .اول بولسا اِشکالی بولماز اگر ایکی جورموق اِستِنْجا نینگ سوي بیلن  .15
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حضرت اِمام اَعظَم  ابوحنیفه رحمـه اللَّـهِ علَیـهِ حمـام ده کیسـه کـش نینـگ عـورت غـا               .16
 .نظراتماگنی ایراد اتمازمیش 

 .علم نجوم دن قبله نی و نمازینگ وقتنی بیلریالی اورانمک جائردور  .17

چـین  .  قبرالرغا زیارت اتمـک کفـردور      اتوزي نینگ ایچندا میت بولمادیق یالندان بجرالن       .18
 .قبرالرغا زیارت اتمک مستحب دور 

 .نجاست بیلن سوارالن زراعت الرحرام ده دال و مکروه ده دال  .19

اما دوزِینگ سوي بیلن طهارت     . قاردان وجوه ناکدن اَرِیانْ سوبیلن طهارت قیلماق دوغري          .20
 .ده ارییار بیالکی سوینگ ترسینه دوزینگ سوي  تومیس ده دونگیب قیش . دوغري دال 

آالن دیرناق نی و سِیرَنْ ساچینی غسل خانه یـا مسـتراح            .مکروه بوالن ایش الرشوالردور      .21
کله . جنب حالیندا ساچ سیردیرماق و دیرناق کسمک.دیش بیلن دیرناق آلماق . غااوقالماق  

      کمرآینـگ  . ینگسانی سیردیرماق .قُولْفاقْ قویماق .نینگ اورتاسینی سیردریب اطرافینی اُو
. آط نینـگ اَتِنـی ایمـک        .اشاك نینگ سویدینی ایچمک     . یار سیندن اوینچا قان آلدیرماق      

مجوسِـی و اَرمنِـی   . ارمنی الرینگ جهود الرینگ عبادتگاسینا گیرمـک     .یوزه داغ باسماق    
 ایانگـدا سـکوت     طعام. کافرالرینگ قاب الرنی یومانی ایب ایچمک       .نینگ دعوتنه بارماق    

قـزل  .توي وعدس و ماش نی مستراح ده یوماق         . چوراگی سفره بیلن غسدیرماق     . بولماق  
قزل کموش دن   . کموش دن بولناق قاب الرده اییب ایچمک و یا غالنماق و خوشبو النماق              
قزل کموش دن   . بوالن قلم بیلن اییب ایچمک قزل کموش دن بوالن قاب ده طهارت آلماق              

قزل کموش دن بـوالن کرسـی ده اوتورمـاق شـو ذات             . قلم بیلن خط یازماق     بوالن دوات   
 .الرینگ همه سینده ارکک بیلن خاتون نینگ فرقی یوقدور 

شـولرینگ بارسـی    . قزل کموش دن ارکک ادم الر خاتون الرینگقی یالی یوزیکـداقینماق            
 .مکروه دور 

 . کَلَّه سینی سیرماق زنانه.دمیردن میس دن بورنج دن قالیی دن یوزیک داقینماق 
22.                 لَهساقیچ چینا مگ نینگ زیانی یوق ارکک الر اوچین ده و خاتون الراوچین د ه صحیح قَو

 .گورا 
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 .هالي آریم قاوي گورسون دیب آرینه دعاء برمگی دوغري دال  .23

اوغالن سنّت المگینگ مستَحب وقتی نینگ باري باشی یدي یاش آنگرباشی اونکـی یـاش          .24
 .دور 

 .ن الرینگ قوالق نی دشماگینگ زیانی یوق دور قیزاوغال .25

 .آرقَانی و قُورساقی سِیرماق تَرْكِ اَدب دور  .26

آت الرینگ قاوسی اهللا یانیندا عبداهللاِ و عبدالرَّحمنِ دور لیکن بوزماندا بوات الرینگ غیري               .27
 .ق اوچین بیلن آت داقماق قاوي دور چونکی عوام الر بو آت الري کچلتیارالرچا غیرما

تازه بوالن اوغالنی گوتاریب قبله باقدیرمالی ساغ قوالغینا اَذَانْ آیتمالی و سـول قوالغینـا                .28
قَامت آیتمالی حی علی الصالة ده مؤذن ساغینا باقمالی وحی علَی الْفالحِ ده سولینه باقمالی              

. 

ملی اینی هم بوینگ یـا رسـی      قبرینگ اندازه سی یعنی بویی مثل میت نینگ بوییی یالی بول           .29
 .یالی بولملی چونگیرلیگی هم گوبگه چنلی بولمالی اگر مونداندا چونگیر بولسا بترقاوي دور

امـا خـاتون    . ارکک آدم بیر عالم یازاهد آدم نینگ یوزیندن اوغشاماق نینگ زیـانی یـوق                .30
 .خاتونینگ آغزیندن یایا نگاغیندن اوغشا ماغی مکروه دور

 
 
 

 هالمسائل المهم
روزه توتما قدا و آچماقدا منَجم الرینگ گفنی و هرتجربه چـی الرینـگ و حسـاب چـی                 .1

دیب حضرت علـی    ) اِهجزْدبود(حساب  . الرینگ گفنی و سوزینی قبول اتمک دوغري دال       
رضِی اهللاُ عنْه سویا لیان حساب باطل دور اونینگ هیچ بیر حقیقتی یوقدور، تقویم بیلن یـا                 

ب بیلن روزه توتیب آچماق شریعتنگ ترسـی دور، روزه رمضـانی فقـط آییـی                اَبجد حسا 
 .گوریب توتمالی و گوریب آچمالی
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سقَّالِی سیریق آدمی نینگ شهادتینی قبول ادیلماز چـونکی اول آدم فاسـیق دور زیـرا کـه                   .2
 سقَّال سیرماق ارکک آدم الرینگ حقیندا حرام دورهمچنانیکه کَلَّه سیرماق خاتون الرینگ           

 .حقینده حرام بولشی یالی

شوزمانداکی بیمه آدینده بوالن کفالت باطل دور یعنی بیر آدم دان معینْ مقـدار پـول آلیـار                   .3
الروشونینگ مالینا وجانینا واوینا و ماشیننا ضامن بولیا رالر هر وقـت شـوالرینگ بیـري                

 .عتنگ ترسی دورشومعامله شری. بیرحادثه ده هالك بولسا شونی توالماگنی شرط ادیارالر

آوي آوالماقدا و بالیق توتما قدا اوت یا اُودِینْ یا میوه الریغنا مقدا یا معدن نینگ دوزینی و  .4
گُولْ نینگ اَکَازنی و چاي نینگ داش الرنی و چاگـه الرنـی یغنـا ماقـدا شـرکت بولمـاق                

 .وردوغري دال و هر بیر مباح تافیلیان ذات الرده هم شرکت بولماق دوغري دال د

شَیخَین رحِمهما .دیري حیوانی چکیب ساتماق اِمام محمد رحمه اهللاُ تَعالی غاگورا باطل دور  .5
 .اهللاُ تَعالی دن سلَف بابنده دوغیرلیغنی روایت ادلدي

اگـر  . مسجدینگ حیاتینداکی میوه الیان آغاج الردان بهاسینی برمانی ایمـک دوغـري دال             .6
وقف اتمک نیت بیلن اکیالن بولسا هربیر مسلمان اوچین ایمک          آغاجی همه مسلمان الرغا     

 .اگربو هیلی نیت بولمسا ساتیب قیمتنی مصالح مسجدا و چین صرف اتملی.دوغري دور

اگر دالل بیرکیشی نینگ متاسینی اذنی بیلن ساتیب برساشونینگ اجرتنی یعنی دالل لیقنـی               .7
اگر معامله تمام بوالندان سـونگرا ودالل  . فقط بایع دن آلمی ،مشتري دن آلماق دوغري دال   

هم اوز دالل لیقنی آالندن سونگرا بیرذات سببلی معامله فسخ بولسا شول دالل نینـگ آالن        
بیرخیاط دونی تیکاندن سـونگرا ایـه سـی         . دالل لیغنی قایتاریلماز گویا شونینگ یالی دور      

یـاط نینـگ و بنّـا نینـگ آالن          سوگسا یا بیربنَّا جایی اوراندن سونگرا ایه سی یقْساشول خ         
اگردالل معامله نی تمام ادیب باشارمسا باشـغا بیـر دالل گلیـب             .اجرت الرنی قایتاریلماز    

اگر دالل مالک بیلن مشتري نینگ آراسیندا سـعی       . ساتسا دسالبقی دالل غا هیچ ذات یوق      
یعنـی عـادت   اتسا اما معامله نی مالک نینگ اوزي اتسا اونینگ دالل لیغی عرف گورا دور  

ده بایع بریان بولسا بایع نینگ بوینینه بوالر اگر مشتري بریان بولسا مشتري نینـگ بوینینـه              
 .اگر ایکیسی ده بریان بولسا ایکیسی نینگ بوینینه بوالر.بوالر 
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شوزمان الردا جمعه نماز اوقولیان یـرالرده احتیـاط ظهـرا و قیمـاق الزم حتـی حـرَمین ِ               .8
 .ط اوقماق گراگ دورشَرِیفَین ده احتیا

اگر خاتون نمازدا ارکک آدم غا اویسا امام ده شونگا امام بولماغنی نیت اتساخاتونینگ نما                .9
اگر خاتون اوز جاینده دورمانی گلیب ارکک الرینگ صفیندا دورسا بیـر            . زي دوغري دور  

کی بولسا اوچ کیشی نینگ نمازینی فاسد ادیا رسا غینداکی و سـولینداکی و ینگسـا سـیندا                 
اگرایکی خاتون جفت دوران بولسا دورت آدمـی نینـگ نمـازینی فاسـد ادیارسـاغینداکی               
وسولینداکی و ایکی ینگسا سینداکی اگراوچیسی بیریگیـب دوران بولسـا سـاغیندان بیـري        
وسولیندن بیري وینگسا سینداکی صف الرینگ هر بیریندن اوچ نغرنینـگ نمـازینی فاسـد                

     ـرَمفین ده شومسـئله گـه رعایـت اتمـک چتـین       ادیارتا آخرقی صف غـاچنلی حن شَـرِیی
 .دورحاجی الرخبرار بولمالی اوقان نمازالرنی فاسد ادیب بوش گالمالی دال

اگر بیر آدم نینگ اوتالغوجی حیواندن بیر نصاب مالی باربولسا ییـل آیالنانـدان سـونگرا                  .10
          رسا و شول آدم نینگ    شویینگ زکاتنی برسا اوندان سونگرا شول مال الري ساتیب پوله اَوِی

باشغا ده نصاب غایتیان پولی باربولسا شوپولدن زکات چیقا رانده شول مال الرینگ پـولنی   
اگر نصابه یتیان بولسا بلکه شونینگ اوزبا شـینه تـازه دن ییـل              . شونگا قوشماق گراك دال   

 غـاگورا شـول     آیالنمالی امام اعظم رحمه اهللا تعالی غاگورا اما اِمامین رحمهمـا اهللا تعـالی             
ساتان مال الرنینگ پول الرنی شوپول غاقوشیب همه سیندن  زکـات برملـی گرچـه مـال         

گ زکاتنی اوزال براندا بولسا اگر اول ساتان مال الرنینگ  پولی نصا به یتمسـا اونـدا           الرنین
 اگر پامیق نی یا آرفا بوغداینی و هربیر .باالتفاق قوشملی اوزباشینا ییل آیالنماق گراك دال   

یردن آالن محصول نی ساتیب پوله اَوِیرسا اونینگ پول الرنـی باالتّفـاق قوشـملی گرچـه                 
 .اوزال عشرنی چیقا ران ده بولسا

زکات برمک اوچین مالک تجارت متاع الرینا قیمت قویـا نـدا شـول متـاع نینـگ دوران                   .11
 شهرگه ایبارسـا    اگر بیر متاع نی باشغا بیر     . شهریندا یا اوبا سینداکی قیمت بیلن قیمت قویار       

اگـر متـاعی چـول       .شول شهردا اول متاع غاییل آیالنسا شول شهرداکی قیمـت معتبـردور           
پـس شومسـئله گـه      . شهرنینگ قیمتی بیلن قیمت قویار       میداندا بولسا شونینگ یقینیندا کی    
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گورادوکانچی الرزکات برمک اوچین دوکان الرنی حساب ادن الریندا اونکی خریدي بیلن       
 .ال، بلکه شول گونکی ساتیب اوتوران قیمتی بیلن حساب اتملیحساب اتملی د

قیزیل و کموش نی نسگه معامله اتمک دوغري دال ، بلکه بوالرینگ معامله سی نقدبوالق الزم                -12
 .دور
کراي آلیب آطی بایتا الچکمک یا جونگانی سیغره آشیرماق یا قوچی قوین غاقا و ماق دوغري          -13
 .دال

صلی بولیب باشاریار، پس بیر آدم نینـگ هـیچ ذادي بولمـانی فقـط بیرجـه                 بیر سیغیر حاجت ا   -14
 .سیغیري باربولسا شونگا قربانلیق واجب بولمیار و عشر و زکات ده دگیار

شریعت علم الرنی اوقییان و اوقیدیان آدم الرغا عشرو زکات و فطره برمک دوغري گرچه قرق    -15
 .ییل لیق آذوقه سینی یغنان باي ده بولسا

ِیدن اونینْدان آلماغی وجوازچی کراینی اوزچیقا ران یاغیندان آلماغی و       دگر منچی کراینی اوز اُو    -16
بلکه کراینه پول آلملی یاده اوینچا بوغـداي       . دانگچی کراینی اوز دوان تُوِیسِندان آلماغی دوغري دال       

 .دن و کُونْجی دن و شالی دن آلمالی

اوتورماق الرنینگ زیانی یوق اما قافی غادوشاك یا زیب اوتورمـاق الري            اَهلُ الْمصِیبت اویده    -17
بیر سفر آیت برانگدن سونگراشول مصیبت اوچـین ینـه اَوره الب بارمـاق مکـروه دور                 . مکروه دور 

شو اوچ گونده رخصـت دور اگـر اولْ اوچ   . مصیبت اوچین اوتورماق نینگ وقتی فقط اوچ گون دور       
 .اما اوچ گوندن آرتیقماچ اوتورماق مکروه دور. ونده بترافضل دورگونی ده ترك اتسانگ ا

 .مستراح ده و جماع ده کبالمک مکروه دور-18

 .اگر شهوت دن امین بولسا اجنبی خاتون بیلن کبالشمک جائز دور-19

بیرحیوانینگ داماغین چاالنگدا شول حیوانینگ اندامی ساوِیما قـا یعنـی اضـطراب دن آیریلمـا       -20
 .یگ نی یازدیرماق و دریسینی یوزمک مکروه دورقایِِلِ

پـولی ، یـا تجـارتی    گویچلی آلغی مثالً قرض بـران  ) يدین ِ قَوِ  (آلغی اوچ قسم بولیار اولقیسی      -21
اگر شول آالن پولی بیرنصاب نینگ بـاش  . آلغیسی ، شوآلغی سیندن آالن پولیندن زکات واجب بوالر  

شوگویچلی آلغی اوچین نصاب غامالک بـوالن  . ت واجب بولماز  دن بیرینه یتوشسا اوندن آزبولسازکا    
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اونگاکورا فقط قبض اتمـک بـیلن       . وقتندان ییل آیالنماق شرط دورقبض ادن وقتندان شرط دال دور         
 .زکاتنی برمک واجب بوالر

یان آذوقـا  اورتا آلغی مثال ً بولیان اوي نینگ وگَییان ْ لباس الرنینگ واییب ایچ) دینِ متوسط  (ایکنجیسی  
الرنینگ ثمنی بوآلغی دن قبض ادیب آالنی بیرنصاب غایتسا زکات واجب بوالر یوقسام بولماز بواورتـا                
آلغی ییل آیالنماق حقیندا بعینی گویچلی آلغی یالی دور یعنی ییل آیالنماغی اصل دن حساب بوالر قبض 

 .ادن وقتندان حساب بولماز
 مثال مال بولما دیق ذادینگ مقابلندا بوالن آلغی مثل مهر آلغیسی و      اجیزآلغی) دین ِ ضَعِیف    (اوچونجیسی  

خلع آلغیسی و وصیت آلغیسی شوآلغی الردن بیرنصاب نی قبض اتسا قبض اتسا قبض دن سونگرا شونگا 
شو آیدیالن حکم الرینگ کُلّی سی آلغـی سـیندن باشـغا            .ییل آیالنسا زکات واجب بوالر یوقسام بولماز      

اَما آلغی سـیندن بـا شـغا بیرنصـاب غایتیـب      . ان مالی بوالمادیق آدمینگ حقیندا دور نصاب غایتیب دور  
دوران مالی بارآدم آلغی سیندن نا چا آلسا اونکی نصاب غاقوشیب همه سی نینگ زکاتنی بیله چیقا رملی 

ا اجیز ها کان قبض اتسون ، ها گویچلی آلغی بولسون، ها اورتا آلغی بولسون، ه ها آزاجیق قبض اتسون ،
 .آلغی بولسون

مرگن توفنگالن وقتندا بسم اهللا آیتملـی  .  توفنگ بیلن آوالنان آوحالل بولجاق بولسا شرطی شودور        -22
و توفنگدا شو آوغایا را سالمالی مرگن توفنگالندن سونگرا با شغا ایشا مشغول بولمانی فوري شول آوغا               

 اگـر جـا نینـه یتوشـیب ده دامـاقنی چالمسـا       یتوشملی و گورملی اگرجانی باربولسادا ما قنی چالمـالی    
 .اونی ایمگ دو غري دال. یاداتوفنگ نی دولدیریب وبا شغا آوآتیب اگالنسا اول آوي حرام دور

رشوه دِیان الري بیر آدم نینگ غیري غـه بریـان زادي   .  رشوه بیلن هدیه نینگ فرقی شوجوره دور    -23
اما هِدیه دیان الري غیري غا شرط سیز .  براریالی دورشول غیري شونینگ ایش الریندن بیرایشا کومگ    

شول رشوه دورت قسم بولیار اولقسی اوزینی قاضی اوتورتما غایا  امیر تگدیر ما گـه                . بریلیان ذات دور  
ایکیالنجـی قسـمی    . رشوه بریا ربورشوه هم آلغوجی آدم غاحرام دورو هم برگوجی آدم غاده حرام دور             

 پیدا  سینا حکم اتدیرمک اوچین بورشـوه هـم ایکـی طـرف غـاده حـرام دور                    اوزي نینگ . رشوه بریار 
اوجیالنی قسمتی بیر آدم غارشوه بریارمنینگ ایشمی اداره دا دوغیر له دیب یعنی دولتنگ ضـررنی دفـع          

. بریـان گـه حـرام دالـدور    . ات پیدا سینی جلْب ات دیب ، بـو رشـوه  فقـط آلیـان آدم غـا حـرام دور             
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اوزجانیندن یا مالیندن قورقماق جهتلی رشوه بریا ربورشوه بریان آدم غا دوغري اَما             دوردیالنجی قسمی   
. آلیان آدم غا حرام شاعر الرینگده قوشغی قوشا رین دیب قورقزیب آلیان زا دالري شـو قسـم دان دور         

 .یعنی بریان الره زیانی یوق شاعره حرام دور
. ایکی ها یا . غِیرْجانْ . آقغوجی قان . ت الرشوالر دور حیوانینگ اَجزا سینده ایمک حرام بوالن ذا  -24

 آق اَت . ازسیدیک لیگ . م .ا ُود . 
مگر .  مشتري بیرساتون آالن زادینی قبض ادیب تابیل آلماقاسا تماغی و اجاره برمگی دوغري دال               -25

 .دوغري بوالرشول ساتون آالن زادي عقار بولسا 
فساد بولماغیندان قورقیب اوغالن بولماریـالی رحـم نـی بـا غالتمـاغی               هر بیرخاتون زمانه نینگ      -26

 .دوغري دور
 اوزي نینگ قربانلیق بولماغی دوغري بوالن عیب لی حیـوان الرشـوالر دور، دوغاشـاخی یـوق،                  -27

آرنگـا شـما   . قوالغی کیچی جـک . شاخی دوِیگ ، اَمجک الري کیچی جک ، قوالغی دیشک ، داغلی    
 .ن بچیکقدان عاجز بوال
آفت . دوغا اوچ امجک بوالن دویه یا سیغیر . دیل سیزقویون . قوز الماقدان قاالن قاري    . اوسگیالوگلی  

عِلَّـت  . دیش الرنینگ آزي قاچیب کـوفرا گـی قـاالن قویـون             . بیلن بیرا مجگی آیرالن دویه یا سیغیر        
و قوریق سیزا بوحنیفه رحمه اهللاُ تَعـالی        دوغا قوالن سیز    . دوغا گچی قُورِیق قُویونْ   . سیزسویت اینمایان   

قوالق نینـگ یـا     . داماق چالین جاق یره دورت آیاغی بیلن یوریب گیدیان آغساق         . سمیز قوتیر . غاگورا
قوالغی اوزین لیغنـه    . گوزي نینگ یا قوریق نینگ اوچ دن بیري یا اوچ دن بیریندن آزي آیرالن حیوان                

 .سی دو غریدورهمه . قیرقیقلی. گوزي چارسی . دلیک 
سـونگینده یلیـگ   .  اوزي نینگ قربانلیق بولماغی دوغري بولمادیق عیب لی حیـوان الرشـوالردور   -28

قوالق نینگ یا گوزي نینگ یا قـوریغی        . داماق چالینجاق جالینا یوریب بیلمیان آغساق     . قالمادیق آریق   
. مریض . ه سی نینگ پینی سینه یتن شاخی دویبندان  دویلیب کَلَّّ. نینگ اوچ دن بیریندن کوفراگی آیرالن

دیش الرنینگ کوفراگی قاچیب آزي قاالن . دوغا قوالق سیز و قوریق سیزمحمد رحِمه اهللا تَعالی غا گورا
. کوشـاك نـی امـدیریب بیلمیـان       . امجگی کسـیک    . بورنی کسیک   . آریق قوتیر   . اوتالب بیلمیان دالی  . 

 .والرینگ هیچ بیرنی قربانلیق چالماق دوغري دال دورب. دیل سیز سیغیر. امجگی قوران 
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 پادشاه نینگ یا وزیر وکیل نینگ یا هربیو اولی آدم نینگ قدم گترمکی اوچین اولدیرالن مال حرام                   -29
 .دور
 بوزیالن مسجدینگ اونکی آغاج الرنی و بنکه الرنی یا قینرا غینداکی مسجد گـه اکیـدیب صـرف                 -30

چونکی هر وقف نینـگ بـوزیالن   . جره الرکه گه صرف اتمک دوغر ي دال دوراتمک دوغري دور اَما ح   
 .نی اوزجنسدا شینا صرف اتملی دور

 سجده تالوت نی طوطی دن شیدسا یا گرامافون دن اشیدسا یارا دیویالی هر آله حادیه دن اشیدسـا    -31
 .سجده تالوت اتمک واجب بولماز

ایمان بیلن کفر بیردوردیب اعتقاد اتمک .  الر شوالر دور مسلمانی دین دن چیقا ریب کافرادیان ذات-32
انشاء اهللا بو ایشی ادارسینگ دیـان آدم نینـگ          . اوزهالینه من سنی خداي دن بتر قاوي گوریان دیمک          . 

 . جوابنده من انشاء اهللا سیز ادارین دیمک
مـن  . ده اتمـارین دیمـک   اگر خداي بویرسا . اگر فالن پیغمبر بولسا من شونگا ایمان گتیر مزدیم دیمک     

قَصـدا ً طهـارت سـیزنماز    .قرآن مخلوق دوردیب آیتمـاق  . بیلمیان پیغمبر انسان می ؟ جین می ؟ دیمک    
اذانچـی اذان آیـدان   . نجیس لبـاس بـیلن نمـاز اوقیمـاق    . قصد بیلن قبله باقمانی نماز اوقیماق     . اوقیماق  

دینی علم دن بیر چمچه چوربـه  .ل دوردیمک   ابوحنیفه نینگ قیاسی حق دا    . وقتندایالن آلدایانگ دیمک    
گناه صغیره نی ادن آدم غاسن خداینگا .حرام مال دن ثواب خانطما بولیب صدقه برمک. قاوي دوردیمک 

قیامت غه جنت گـه جهـنم گـه میـزان غـا      . توبه ات دیب آیدیالندا من نامه اتدیم توبه اداریالی؟ دیمک         
اي کـافر اي یهـودي اي   .  الربـوزیگنی کالسـیندا قویمـاق    کافر.صراط غاصحیفه اعمال غا انکار اتمک      

. فقیه عالم نینگ یا خوجا نینـگ آغزینـا سـاومک    . مجوسی دیب آیدان آدم غالَبیک دیب جواب برمک    
حـرام نـی حـالل      . حالل ایی دیان آدم غاحرام مانگا حالل دن قاوي دوردیمک حالل نی حرام دیمک               

. حضرت عائشه رضی اهللا عنها غاسـاومک      . ظالم غاعادل دیمک  .مسلمان نینگ آغزینا ساومک     . دیمک  
عرق اشجک بوالندا یازنـا اتجـک بوالنـدا بسـم اهللا     .کفرکلمه نی گبالن آدم نینگ یوزینا با قیب گولمک       

برآدم نی بلند یرده اوتوردیب توارکالرینـه     . پورخانینگ غائب دن بریان خبرالرینه تصدیق اتمک      . دیمک
حضرت ابوبکر صدیق وحضـرت عمـرا       . راب گولشیب یا سدیق الر بیلن بالمک        اویشیب مسئله الر سو   

اهللا تعالی ظلم نی و زنـا اتمـک   . لفاروق رضی اهللا عنهما نینگ صحابه و خلیفه بولماق الرینه انکاراتمک    
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مجوسی الرینگ نوروزینـه باریـب شـوالر    . نی و آدم اولدورمک نی حرام اتماسا میش دیب آرزواتمک      
نا . نوروزگونی تعظیم ادیب اوزال آلمیان زادینی شول گون آلماق          .ایش الریندا موافق بولماق     بیلن ادیان   

قایسـی بیـر مسـلمان      . مادیب قرآن اوقا نگوق ؟ دیان آدمینگ جوابنده قرآن دن بیزار بولـدوم دیمـک                
 . ذلِک شوآیدیالن گب الربیلن کباسا اوزي کافر بوالر وخاتونی ده طالق بوالر نَعوذُبِاهللا مِنْ

 دعاء الصفر
هـر  .  حضْرت الشَّیخ ِ محمدِ اَلْغَوثِ دیگان عالیمقام اوزي نینگ جواهر الخمیس آتلی کتابنده آیدیب دور              

ییل ده اوچ یوزیکریم مینگ بالء اینار شوبالء الرینگ باریسی صفرآي نینگ اینکی آخرقـی چهارشـنبه               
ر دشوار راغی بوالراونینگ اوچین شولگونینگ آدینا ترکمان سیندا اینار شولگون ییلینگ گون الرنینگ بت

هرکیم قه چهارشنبه گونینده دورت رکعت نمازاوقیسا هـر رکعتـده فاتحـه دن              . الرقره چهارشنبه دیارالر  
سونگرا اون یدي کرات اِنّا اَعطَینَاك الْکَوثَرَ نی اوقیسا اوندان سونگرا قُـلْ هـواهللا ُ اَحـد نـی اوچ کـرات                       

وقیسا اوندان سونگرا قُلْ اَعوذ ُ بِرَب الّفَلَقِ نی بیرکرات اوقیسا  اوندان سونگرا قُلْ اَعوذ ُ بِرَب النّّاسِ نـی               ا
     ـسبیرکرات اوقیسا وسالم براندن سونگرا شو دعانی اوقیسا تنگري تبارك و تعالی نینگ اوزي شـونگا ب

 .ی جمع آفت بالء الردن آمان ساقالربوالرشول آدمینگ جانینی و مالینی و اهل اوالدین
 
 

 دعاسی شودور
اَللّهم صلِّ علی محمدٍ عبدك و رسولِک النَّبِی الْاُمی و بارِك اَللّهم اَعوذُبِک مِنْ شَرِّ هذ َا الشَّهرِ و مِـنْ کُـلِّ                 

یا دیهوزیادیهاریا کانُ یا کَینُونُ یا کَینَانُِ یا اَزلُ یا اَبدیاَ معِید یا مبدِِيء یـا  بالءٍ وشِدَّةِ بلِیۀٍ قَدرتَها فِیهِ یا دهرُ    
ـ    . یا ذَا الْعرْش ِ الْمجِیدِ اَنْت تَفْعلُ ما تُرِید      . ذَاالْجلَالِ والْاِکْرامِ  ی و اَلّلهم اَحرِس بِعینِـک نَفْسـی و مـالِی و اَهلِ

اَوالدِي و دِینی و دنْیاي الَّتِی اِبتَلَیتَنِی بِصحبتِها بِحْرمۀِ الْابرارِ والْاَخْیارِ بِرَحمتِک یا عزِیزُ یا غَفَّار یا کَرِیم یا                   
   الْقُوي یا شَدِی یا شَدِید منَ اَلّلهالرَّاحِمِی محا اَری تِکمبِرَح تَّارس عمِیج بِعزِّك اَذْلَلْت مزُ یا کَرِیزِیا عحال یالْم د

خَلْقِک یا محسِنُ یا مجملُ یا متَفَضِّلُ یا منْعِم یا مکْرِم یا منْ ال اِله اِلََّا اَنْت یا لَطِیفا ً لَطَفْت بِخَلْقَ السـمواتِ           
و قَضَائِک فِی بِی ضِ اَلْطِفالْاَرلَی واهللا ُ ع لّیص مِ وظِیالْع لِیةَ اِلَّا بِاهللاِ الْعال قُو لَ ووال حو الئِکمِنْ ب افِنِیع 

لِّمس بِه وحص لَی آلِه وع دٍ ومحدِنَا میس. 
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 دعاء نصف شعبان
          یـس شـریف نـی     مردآینگ اون باشی گیجه سی آغشام بیلن یاسدي آراسینده اوچ کرات سوره م كبـار

اوقیملی دسالبقی ده عمر نینگ اوزاق بولماق نینگ قصدي بـیلن ایکیالنجـی ده بالدفـع بولمـاق نینـگ                    
هر یس شریف نینگ ایزیندن شـو       . قصدي بیلن اوچیالنجی ده آدم الردن غنی بولماق نینگ قصدي بیلن          

 .دعاء الري اوقیملی
 

 دعاء نصف شعبان
 حِیمِبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّ

یا اَهللا ُ یا اَهللا ُ یا اهللا ُ یا حی یا قَیوم یا عفُو یا غَفُور یا تَواب یا هادِي یا فَتَّاح یا رزَاقُ یا واسِع یا معطِی یـا     
یب یا اَرحم الرَّاحِمِینَ یا ذَا الْمـنِّ  معِینُ یا باسِطُ یا مبدِئُی یا وهاب یا متِینُ یا حافِظُ یا ولِی یا کَافِی یا حسِ    

                    نَ  وـرَ اللّـاجِیـا ظَهِیی اَلَّـا اَنْـت ـنْ لَـا اِلـهـا مامِ یالْاِنْعلِ ویا ذَا الطََّو الْاِکْرامِ واللِ وا الْجی ا ذَا الْفَضْلِِ وی و
       ما تَشَاء وحنْ تَما مینَ ورِیتَجِیسالْمارج     ائِکمقِّ اَسالْکِتَابِ بِح اُم نْ عِنْدِكا می و نْ تَشاءلِم ما تَشَاء تُثْبِت و

الْحسنی و آیاتِک الْعظْمی و بِحقِّ اِسمِک الْعظِیمِ الْاَعظَمِ و بِالتَّجلِّیِ فِی لَیلْۀِ النِّصفِ مِنْ شَعبانِ الْمکَرَّمِ صـلِّ                   
نَا و مولَانَا و حبِیبِنَا و شَفِیعِنَا و ملَاذِنَا محمدٍ رسولِک و نَبِیک الْاَکْرَمِ صلوةً کَامِلَۀً دائِمۀً تَکْتُبنَا بِهـا     علی سیدِ 

            رَمبی مٍ وکِیرٍ حا کُلَّ اَمهفْرَقُ فِیی کَۀِ الَّتِیبارلَۀِ الْمهذِهِ اللَّی فِی كوقـاً         عِنْدرْزرِ مرا ً بِالْخَیمعدا ً موعسغْفُوراً مم 
لِلْاَذْکارِ و الطّاعاتِ و الْخَیراتِ و الْحسناتِ و مستَغْنِیا ً بِفَضْلِک فِی الدارینِ عمنْ سِواك و صلِّ علی سـیدِنَا         

ۀِ مِنَ السعداءِ و الصالِحِینَ وارزقْنَا بِها فِی الدارینِ اِیماناً کَـامِالً و کَمـالَ   محمدٍ صلوةً تَکْتُبنَا بِها فِی هذِهِ اللَّیلَ 
ـ            لِینَّا الْبا عبِه تَکْشُف نَ والْعالَمِی بوبِ ربحم نَ وتَّقِیامِ الْماِم لِینَ ورسدِ المیدٍ سمحدِنا میقِّ سقِینِ بِحالی اتِ و

        ـلیص ـزٍ وزِیلَی اهللا ِ بِعع ما ذلِک واتِ وعالد بجِیم نَۀِ اِنََّکهذِهِ الس فِی تِکادةَ بِاِرالْعاهاتِ الْوارِدالْافاتِ و
    لَّمس بِه وحص لی آلِه وع دٍ ومحدِنَا میلَی سلَیهِ .اهللا ُ عنُّ عمالینِّ والْاِکْرامِ یا ذَا الطَّولِ یا ذَا الم اللِ ویا ذَا الج



 ٨٨

                     كعِنْـد تَنِیکَتَب اِنْ کُنْت منَ اَللّهانُ الْخَائِفِیاَم نَ ورِیتَجِیسالْم ارج نَ ورُ اللّاجِیظَهِی اَنْت اَلََّا انْت الْاِنْعامِ ال اِله و
     روحم اً اَوالْکِتَابِ شَقِی اُم فِی       حِرْمانی و تی وشَقَاو بِفَضْلِک ماللّه حفِی الرِّزقِ فَام لَیقَتَّراً عم داً اَوطْروم ماً اَو

ـ    الْح لُـکقَو و قُلْت راتِ فَاِنَّکفَّقاً لِلْخَیووقاً مرْزداً معِیالْکِتَابِ س اُم فِی كقی اَثْبِتْنی عِنْداقْتارِ رِزقُّ طَرْدي و
فِی کِتَابِک الْمنَزَّلِ علی لِسانِ نَبِیک الْمرْسلِ یمحواهللا ُ ما یشَاء و یثْبِـت وعِنْـده اُم الْکِتَـابِ اِلهِـی بِـالتَّجلِّیِ                  

حکِیمٍ و یبرَم اَنْ تَکْشُف عنَّا مِنَ الْبالء ما   الْاَعظَمِ فِی لَیلَۀِ النِّصفِ مِنْ شَعبانِ الْمکَرَّمِ الَّذِي یفْرَقُ فِیها کُلُّ اَمرٍ             
                     بِه وـحص لـی آلِـه وع دٍ ومحدِنَا میلی ساهللا ُ ع لیص و زُّ الْاَکْرَمالْاَع اِنَّک لَما اَنْتَربه اَعم و لَمما لَانَع و لَمنَع

 .سلَّم اَجمعِینَ اِلی یومِ الدینِ
 

 آیات الشفاء
 . قایسی بیر آدم اوزي نینگ کسالتی اوچین شو آلتی آیتی یا زیب اخالص بیلن ایچسا بی شک شفا تا فار

 مِنَ و نُنَزِّلُ. فِیه شِفَاَء لِلنّاسِ. و شِفَاء لِما فِی الصدورِ و هدي و رحمۀٌ لِلْمؤْمِنِینَ. ولَشْفِ صدور قَومٍ مؤْمِنِینَ 
 .قُلْ هولِلَّذِینَ آمنُواهدي و شِفاء. و اِذَا مرِضْت فَهو یشْفِینَ. الْقُرآنِ ما هوشِفاء و رحمۀٌ لِلْمؤْمِنِینَ 

 
 
 
 
 

 خاتمه 
تـاب نینـگ   آدینـدا بـوالن ک  ) اِرشَاد التُّرْکُمانِ اِلی مذْهبِ النُّعمانِ( اي حرمتلی مسلمان دوغان  الراوشبو       

سـیزالرینگ شـو کتـاب دان نتیجـه آلیـب      . اولقی بولیم نی تمـام ادیـب سـیزالر اوچـین هودیرالیـاس         
اوزمذهبنگیزه یتیگ بولیب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحِمه اهللا ُ تَعالی نینگ یولیندا ماکام دورمانکیزي           

 .بیک تنگري نینگ درگاهیندن دیالیارس
لسا اهللا تعالی ده میسرْ گتیرسا بیالکی بولیم الرنی هم یا زینب سیز قـدردان              اگر عمر هدفه چنلی با قی بو      

ایندي بیلر بولسا نگیزشـوار شـادالترکمان ده یـا زیـالن     . الرینگ قول یترینده قویا رس اِنْشاء اهللا ُ تعالی     
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. جامع الرموز  . شرح الیاس. النقایه شرح مختصر الوقایه . مسئله الرینگ آلنان یرالري شو کتاب الردور    
عمدة الرعایه فی حل . شرح الوقایه . الفتاوي الهندیه . مجمع االنهر . ردالمختار. در المختار. مراقی الفالح 
حاشـیه الطحطـاوي علـی مراقـی        . الفتاوي الکاملیه . السعایه فی کشف ما فی شرح الوقایه      . شرح الوقایه   

شـرح فـتح    . بـدائع الصـنائع   . تبیین الحقایق   . البحرالرائق. هالهدای. الفالح کتاب الفقه علی المذاهب االربعه     
. الفتاوي البزازیه. خالصۀالفتاوي . نفع المفتی و المسائل بجمع متفرقات المسائل . الفتاوي االنقرویه   . القدیر

فتـاوي  . الفتاوي الخانیه الفتح الرحمانی فی فتاوي السید ثابت ابی المعانی مجموعه رسـائل ابـن عابـدین            
الحدیقـه الندیـه شـرح الطریقـه     . قرّةعیـون االخیـار  . مسـلک المتقـین   . کنزالعباد. فتاوي قاسمیه . ديواح

درالمنتقی فی شرح . ارشاد الساري الی مناسک المالعلی القاري . شرح عین العلم و زین الحلم    . المحمدیه
 صلی اهللا علی سیدنا و نبینـا و    .المسائل  التسع    . الفتاوي االسعدیه   . مرقاة المفاتیح . شرح المجله . الملتقی  

ثُـم الْجـزْء الْـاَولُ مـن الکتـاب      . شفیع ذنوبنا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین الی یوم الـدین     
المسمی بارشاد الترکمان الی مذهب النُمعان من ید العاصی الراجی الی ربه العفو الکافی عبـدالرحمن ابـن                  

 آراز آنّا ابن امین ابن آتاش ابن آقا لیل صوفی من طائفۀ طانه من قبیلۀ آتاباي               المرحوم مال آنّا محمد ابن    
 محیا اَر تِکمنَ بِرَحعِیما اَجفَلواِنْ س ا ولَواِنْ ع و الدِهِماَو و لِآبائِهِم و مهغَفَرَ اهللا ُ تَعالی ذُنُوب وتمزْءِ یمن ج

 .الرَّاحِمِینَ
 
 


