
 اعًال ذج

 اهصیٌ یٓم اهی احًعیٌ اعصائْى عوی اهوِ ههعَِ اههاّطیٌ هآهِ يرًص عوی هاهػالم هاهفوُٓ اهعاهًیٌ رب هّلل اهرًص

 را هاعًاهی ، ةطهد يكِ یعَی كَص ذج يطتتِ یم عًط تًام در ةایص ، ةاؽص دارا را ذج ةٓدن هاحب ؽطایم یعَی ةاؽص يػتهیع كِ يكوفی ّط

ُِ را عًن ایٌ ه آهرد، ةخا اٍص دادُ دغتٓر كِ  كِ هكػی ، ةصاٍص احًاالو آٍطا اعًال ذج ةِ ؽطهع از پیؼ ةایص هاٍػان ، يیگٓیَص االغالم َذخَّ

 ّط ةعًن ؽصن يؾغٓل از ةعص كِ آهرم يی ةخا را سٓد هاحب ذج عاهى سصاهٍص فطيان اٍخام ةطای كِ كَص ٍیت اذطام يٓكع در اگط ًٍیصاٍص

 ، كَص تًام را عًن اغت اه ًّطاُ كِ یاعاهًی يختْص یاةفطيٓدُ دارد كِ ای رغاهِ يهاةق كَص كفص آٍكِ يثن دّى، اٍخام اغت الزم چِ

 . اغت ـرید اه عًن

 تًتع عًطُ ●

 : اغت چیظ پَج آن هاعًال آهرد ةخا تًتع عًطُ ذج از پیؼ ةایص ، اغت تًتع ذج اه هظیفِ كِ كػی

 . اذطام:  اّهل ▪

 . كعتِ ساٍِ نٓاف:  دّهم ▪

ّٓم ▪  . نٓاف ًٍاز ركعت ده:  غ

 . هيطهُ ـفا ةیٌ غعی:  چْارم ▪

 . ؽص سٓاّص گفتِ ایَْايففال هاذكام ، تلفیط:  پَخى ▪

 اذطام( اهف

 : اغت پَج هيیلاتْا ؽٍٓص يرطم ةایص ، رغیصٍص ةًیلات هكتی كََص ذج يیشٓاَّص كػاٍیكِ( ٔ يػأهِ) ـ

 . يیطهٍص ةًكِ ؽام راُ از كِ اغت كػاٍی يیلات هآن حرفِ:  اهل ▪

 يرطم حرفِ در تٓاٍَص يی ، ٍؾٓد يًكٌ آٍخا در هاگط ، يیطهٍص ةًكِ يَٓرُ يصیَِ راُ از كِ اغت كػاٍی يیلات هآن ؽخطُ يػخص:  دهم ▪

 . ؽٍٓص

 آٍطا دّهم هكػًت ، يیگٓیَص يػوز را هادی ایٌ اهَّل هكػًت يیطهٍص ةًكِ هعطاق ٍخص راُ از كِ اغت كػاٍی يیلات هآن علیق هادی:  غٓم ▪

ّٓيؼ هكػًت عًطُ  يػوز در یعَی آن اهل كػًت در اغت ةْتط ، رغیصُ علیق ةٓادی كِ كَص یلیٌ هچَاٍچِ ٍايَص، يی عطق ذات را غ

 كطد یلیٌ آٍكِ از هةعص ، رغیصُ علیق ةٓادی كِ كَص تایلیٌ ةیَصازد تأسیط را اذطام ةایص ، هاحب اذتیاط ةَاةط ٍكَص یلیٌ هاگط ؽٓد يرطم

 . ؽٓد يرطم هادی غٓم كػًت ةِ رغیصن از پیؼ

 

 . اغت نائف از آٍْا راُ كِ اغت كػاٍی يیلات هآن اهًَازل كطن:  چْارم ▪

 . يیطهٍص يكِ ةِ یًٌ راُ از كِ اغت كػاٍی يیلات هآن یوًوى:  پَخى ▪

 . اغت اه يَظل يیلاتؼ ، ةاؽص ٍظدیكتط يكِ ةِ ؽص گفتِ پیؼ يػأهِ در كِ يیلاتْائی ةعق از كِ كػی يَظل اگط( ٕ يػأهِ) ـ



 راُ از كػاٍیكِ پع ، ؽٓد يرطم ةایص ، رغیص آٍْا از یكی يلاةن هكتی ، ٍگضرد يیلات پَج از یم ّیچ از كِ ةطهد راّی از اگط( ٖ يػأهِ) ـ

 . ؽٍٓص يرطم يػخص يلاةن اغت يًكٌ اگط ، گضرٍص ًٍی ؽخطُ يػخص هاز يیطهٍص ةًكِ يَٓرُ يصیَِ

 كِ كَص پیصا انًیَان دارٍص، انالع كػاٍیكِ گفتِ از اگط رغیصُ، يیلات پَج از یكی يلاةن كِ كَص یلیٌ تٓاٍص ًٍی كِ كػی( ۴ يػأهِ) ـ

 . ؽٓد يرطم يیتٓاٍص رغیصُ آٍْا از یكی يلاةن

 كافی ؽٓد يرطم ًّاٍخا در ٍضر ةِ كطدن عًن هةطای ؽٓد يرطم يعّیَی يرن در يیلات ةِ رغیصن از پیؼ كِ كَص ٍضر اگط( ۵ يػأهِ) ـ

 . اغت

 اذتیاناو ههی ؽٓد، يرطم كصیى حصُ از يیتٓاٍص رهد يصیَِ ةِ هٍشٓاّص يیآیص فطهد حصُ هدر يیطهد يكِ ةِ ةآّاپیًا كِ كػی( ۶ يػأهِ) ـ

 ؽٓد يی ًٍایان ذطم ّای َعَوى هحائیكِ حصِّ يلاةن ةِ رغیصن هكت در دیگط ًٍایص ٍضر چَاٍچِ كِ كَص ٍضر ّى را حصُ از ةػتٌ اذطام

 . ةاؽص ٍصاؽتِ اذطام تخصیص ةِ ذاحت

 ؽٓد يرطم ُحرفِ یايػخص ؽخطُ يػخص از ةشٓاّص اگط ايا ، ؽٓد يرطم يیتٓاٍص اغت یاٍفاس ذیق ذال در زٍیكِ ه حَب( ٗ يػأهِ) ـ

 . ؽٓد يرطم غپع ةاؽص، يػخص يلاةن اش ؽاٍِ كِ ةایػتص نٓری يػخص ةیطهن ةایص

 ةطگطدد ةًیلات ةایص ؽص، ةطنطف یاعضرش آيص یادش آٍكِ ةعصاز ٍؾٓد يرطم يیلات در دیگطی عضر یا فطايٓؽی ةٓاغهِ اگط( ٘ يػأهِ) ـ

 يتٓحِ كِ حاّوی ؽشؿ سفٓص هدر ةتَصد هاذطام ؽٓد سارج ذطم از ةایػتی ؽصُ ذطم داسن چَاٍچِ ةطگطدد ٍتٓاٍص هاگط ؽٓد، هيرطم

 ّط ةِ آٍػتكِ هحٓةی اذٓط ةطگطدد ةًیلات كِ ٍیػت هيًكٌ ؽصُ ذطم هداسن ٍتػتِ اذطام يیلات در ذهم هيع ةٓدُ سٓد حْن ةِ

 آيص یادش كِ ّطحا در ؽٓد سارج ذطم از یاٍتٓاٍص ةاؽص ٍؾصُ ذطم داسن چَاٍچِ ههی ، ةَصد هاذطام ؽٓد دهر ذطم از يیتٓاٍص كِ يلصاری

 . ؽٓد يرطم تٓاٍص يی ؽص ةطنطف اه یاعضر

 . اغت ـرید اه عًطُ ، ةیایص یادش عًطُ اعًال ؽصن تًام از هةعص ٍؾٓد يرطم يػأهِ یاٍصاٍػتٌ فطايٓؽی رهی از اگط( ٙ يػأهِ) ـ

 اذطام هاحتات ●

 : اغت چیظ غِ اذطام هاحتات

 . اذطام هتاس پٓؽیصن:  اهل ▪

 . ٍیت:  دهم ▪

 . ؽٓد يی ةیان ةعصاو كِ ةتففیوی گفتٌ هتیم:  غٓم ▪

 اذطام هتاس پٓؽیصن( ٔ

 دیگطی هپارچِ ةتَصد، ةشٓد ةپٓؽاٍص را زآٍ تا ٍاف از ایكِ پارچِ یعَی ، ةپٓؽص اذطام هتاس ةایص اٍػان ، اذطام ٍیت از پیؼ( ٓٔ يػأهِ) ـ

 . ةیَصازد ةطدهش ةپٓؽاٍص را ّا ؽاٍِ كِ

 هاحب اذتیاط ةَاةط ةوكِ ٍؾٓد دیصُ آن زیط از ةصن پٓغت كِ ةاؽص كشیى ةلصری ةایص يیپٓؽاٍص را زآٍ تا ٍاف از ایكِ پارچِ( ٔٔ يػأهِ) ـ

 . ةاؽص ًّیَهٓر اٍصازد يی دهش رهی كِ ّى ای پارچِ ةایص



 ههتاغی ساهؿ هاةطیؾى ٍخع ةاهتاس ؽصن يرطم پع ، ةاؽص ـرید ةاآن سٓاٍصن ًٍاز كِ ةاؽص نٓری ةایص ، اذطام هتاس( ٕٔ يػأهِ) ـ

 . ٍیػت ـرید ؽصُ تْیِ گٓؽت ذطام ذیٓان احظاء از كِ

 . ٍصارد اؽكال ، ةاؽص اذطام هتاس در ، اغت ـرید آٍْا ةا سٓاٍصن ًٍاز كِ هدين هحطاذت زسى سٓن يثن ٍخاغتی اگط( ٖٔ يػأهِ) ـ

 ٍخع اه ةصن اگط ههی ًٍایص یاعٓض ةكؾص آب را آن ةایص ، هاحب اذتیاط ةَاةط ؽٓد ٍخع اه هتاس اگط ، ؽصُ يرطم كِ كػی( ۴ٔ يػأهِ) ـ

 . ةكؾص آب فٓراو ّى آٍطا كِ آٍػت يػترب اذتیاط چِ اگط ةؾٓیص، را آن فٓراو ٍیػت الزم ، ؽٓد

 .ٍتاؽص ساهؿ اةطیؾى ّى اه دیگط ّای هتاس كِ آٍػت هاذتیاط ةاؽص ساهؿ اةطیؾى ٍتایص ّى زن اذطام هتاس( ۵ٔ يػأهِ) ـ

 . ٍتاؽص ًٍص يثن یاچیظی پٓغت هاز ةاؽص ةافتِ اذطام هتاس ةایص هاحب اذتیاط ةَاةط( ۶ٔ يػأهِ) ـ

 ٍّیت( ٕ

 هذج، عًطُ اعًال آهردن هةخا يكِ ةِ تٓحِ ةخْت كِ كطاردّص ةطسٓد ، عاهى سصاهٍص فطيان اٍخام ةطای ةایص اذطام هتاس پٓؽیصن از ةعص

 . ًٍایص تطك(  يیؾٓد گفتِ هةعصاو)  اغت ذطام اه ةط تًتع عًطُ در كِ را كارّائی

 گفتٌ هتیم( ٖ

 : ةگٓیص ةایص ٍیت از ةعص( ٗٔ يػأهِ)

ُْىَّ َهتَّْیَم » َِ  ه اهَرًَص إنَّ َهتّّیَم، َهَم الَؽطیَم َهتَّْیَم َهتَّْیَم، اهّو ًَ َِع ًُْوَم، َهَم اه  « َهَم الَؽطیَم َهاه

 .ةگٓیص «هتیم» دیگط يطتتِ یم«  هم الؽطیم»  از ةعص كِ آٍػت يػترب هاذتیاط

 تٓاٍص يی نٓریكِ ةْط ةایص ، ٍتاؽص يًكٌ هچَاٍچِ ةشٓاٍص دیگطی یاةكًم ةگیطد یاد ةایص ًٍیصاٍص را گفتٌ هتیم كِ كػی( ٘ٔ يػأهِ)

 . ةشٓاٍص ـرید ةهٓر اه نطف از كِ ةگیطد ٍائب ّى را هدیگطی ةگٓیص دیگط زةان یاةِ فارغی ةِ را آن هتطحًِ ةشٓاٍص

 اغت ذطام اذطام ذال در چیظ هچْار ةیػت اغت ذطام اذطام ذال در چیظّائیكِ

 ذال در ؽكار گٓؽت سٓردن هٍیظ ةاؽص ةااؽارُ چِ اگط ، ؽكار دادن هٍؾان ـّیاد كطدن هكًم هذؾی ـرطائی ذیٓان كطدن ؽكار:  اهل ▪

 ةكؾص ، اغت كطدُ ؽكار دیگطی كِ را ذیٓاٍی اغت ذطام ًّچَیٌ ، ٍتاؽص يرطم كطدُ ؽكار را آن كِ كػی چِ اگط ، يیتاؽص ذطام اذطام

. 

 . اغت ؽصُ گفتِ يففن كتاةْای در آن هاذكام ، يیؾٓد هاحب اه ةط ،كفارُ ةكؾص را ـیصی يرطم اگط( ٙٔ يػأهِ) ـ

 ةوكِ ؽْٓت رهی از زن ةِ كطدن ٍگاُ هٍیظ اغت اه ةا كطدن هةازی اه هةٓغیصن ةازن كطدن حًاع اغت ذطام يرطم ةط چیظّائیكِ از:  دهم ▪

 . يیؾٓد ذطام ّى اذطام ةٓاغهِ ، ةٓدُ ذطام اذطام از پیؼ ایَكِ از گضؽتِ يطد از ةطدن ههضت. يیتاؽص ذطام یايطد زن از هضتی ّط ةطدن

 چِ ةاؽص يفطدُ عًطُ چِ كَص حًاع ةايطدی ةاهوِ اهعیاذ یا ةازن عًصاو غعی ؽصن تًام از پیؼ عًطُ اذطام در كػی اگط( ٕٓ يػأهِ) ـ

 اگط ههی ، آهرد ةخا دهةارُ را آن هةعصاو كَص تًام را آن ةایص ةٓدُ يفطدُ عًطُ هچَاٍچِ ةصّص كفارُ ؽتط یم هةایص اغت فاغص اه عًطُ ، تًتع

 ًٍایص، اعادُ ٍیظ هةعصاو ًٍٓدُ اتًام ةایص كَص درك را عطفات هكٓف هاعادُ اتًام از ةعص تٓاٍص يی یعَی اغت ةاكی هكت ـٓرتیكِ در ةٓد تًتع

 دّص اٍخام يفطدُ عًطُ آن از هةعص آهردُ ةخا را ذج اعًال اهل ةایص یعَی يیؾٓد، إفطاد ةِ يتصل اه تًتع ذج ٍتاؽص ةاكی هكت هچَاٍچِ

 كفارُ ؽتط یم فلم ًٍایص حًاع عًصاو غعی ؽصن تًام از ةعص اگط هايا ، ةیاهرد دهةارُ را هذج عًطُ ّى ةعص غال در آٍػتكِ هاحب هاذتیاط



 هاحب اه ةط گٓغفَص هیم ، ةاؽص يتٓغم نتلِ از اگط ؽٓد يی هاحب اه ةط گاه هیم ةاؽص، هةايكَت ثطهتًَص يطدم از اگط يیؾٓد هاحب اه ةط

 . اغت ـرید اه هذج عًطُ ـٓرت ّط در ههی ، ةاؽص هةیچارُ ةلاعت كى يطدم از اگط يیؾٓد

 ةاؽص فطج در ةايطد هچِ ةاؽص ةازن چِ كَص حًاع عًصاو ةًؾعط هكٓف از پیؼ إفطاد یا یاكطان تًتع ذج اذطام ذال در اگط( ٕٔ يػأهِ) ـ

 هكٓف از ةعص هاگط آهرد ةخا دهةارُ را آن ةعص غال هدر كَص تًام آٍطا ةایص ههی يیؾٓد فاغص اه هذج اغت هاحب اه ةط كفارُ ؽتط یم دةط یادر

 ـادر اه از ٍػاء نٓاف از دهر پَج آهردن از پیؼ عًن ایٌ اگط ، اغت الزم كفارُ ؽتط یم هفلم اغت ـرید اه ذج كَص حًاع يؾعط ةِ

 كفارُ ؽتط یم ٍیظ ایَفٓرت در آٍػتكِ يػترب اذتیاط چِ اگط ٍیػت الزم كفارُ ةاؽص پَخى دهر از ةعص عًن ایٌ ـصهر اگط هايا ، ؽٓد

 . ةصّص

 كفارُ ٍتاؽص ؽْٓت رهی از هاگط يیؾٓد هاحب اه ةط كفارُ ؽتط یم ةاؽص ؽْٓت رهی از ـٓرتیكِ در ةتٓغص را زٍی يرطم اگط( ٕٕ يػأهِ) ـ

 . دّص كفارُ ؽتط یم ٍیظ كِ آٍػت يػترب اذتیاط چِ اگط اغت گٓغفَص یم فلم آن

 هاز عًصاو اگط ههی اغت ؽتط یم آن كفارُ آیص ةیطهن اه از هيَی كَص ٍگاُ سٓد ةعیال ؽْٓت رهی از عًصاو اذطام ذال در اگط( ٖٕ يػأهِ) ـ

 آٍطا هاگط گاه یم ٍتٓاٍص هاگط ؽتط یم آن كفارُ اكٓی ةوكِ هاحب اذتیاط ةَاةط ، آیص ةیطهن اه از هيَی كَص ٍگاُ سٓد عیال ةغیط ؽْٓت رهی

 . اغت گٓغفَص یم ٍتٓاٍص ّى

 یم اش كفارُ ٍیایص ةیطهن يَی اگط ههی اغت ؽتط یم آن كفارُ آیص ةیطهن هی از يَی چَاچِ ًٍایص يالعتِ ةازٍی يرطم اگط( ۴ٕ يػأهِ) ـ

 . اغت گٓغفَص

 

ّٓم ▪  ؽاّص هةایص ٍتاؽص يرطم دیگطی آن چِ اگط ، كَص علص یادیگطی سٓد ةطای را زٍی كِ آٍػت ةاؽص يی ذطام يرطم ةط چیظّائیكِ از:  غ

 رحٓع اه ةِ تٓاٍص يی ، ةاؽص دادُ رحعی نالق را سٓد زن اگط ههی ٍكَص ّى راسٓاغتگاری زٍی آٍػتكِ هاحب اذتیاط ه ٍؾٓد، ّى علص

 . ًٍایص

 . آیص ةیطهن اه از يَی كِ كَص كاری یعَی كَص اغتًَاء كِ اغت آن ةاؽص يی ذطام يرطم ةط كِ چیظّائی از:  چْارم ▪

 دارد سٓش ةٓی كِ هتاغی هپٓؽیصن ةتصن آن هياهیصن سٓردن هٍیظ ایَْا هياٍَص هعَتط هعٓد هكافٓر هزعفطان يؾم ةٓئیصن:  پَخى ▪

 . اغت يكطهُ يرطم ةط سٓؽتٓ چیظّای غایط هاغتعًال

 هةَاةط ةگیطد را سٓد ةیَی ةایص ، دارد سٓش ةٓی كِ ؽٓد چیظی یاپٓؽیصن سٓردن ةِ يرتاج اگط اغت يرطم كِ كػی( ۵ٕ يػأهِ) ـ

 . ًٍایص سٓدداری كََص يی سٓؽتٓ آن ةِ را كعتِ هساٍِ گٓیَص يی َسوٓق آن ةِ كِ چیظی ةٓئیصن از اذتیاط

 . اغت گٓغفَص یم سٓش ةٓی اغتعًال كفارُ( ۶ٕ يػأهِ) ـ

 هاذتیاط ةطغص اه ةیَی ةِ عهط ةٓی كِ ٍگضارد فطهؽان عهط حایگاُ از گضؽتٌ هكت در يرطم كِ اغت آن هاحب اذتیاط( ٕٗ يػأهِ) ـ

 . ٍصارد ياٍعی آٍْا سٓردن ههی ، ٍتٓیص راّى هةِ غیب يثن سٓؽتٓ ّای يیُٓ كِ اغت آن يػترب

 . ٍصارد اؽكال ٍطغص اه ةیَی ةِ ةص ةٓی كِ ةطهد تَص اگط ههی اغت ذطام يرطم ةطای ةص ةٓی از ةیَی گطفتٌ( ٕ٘ يػأهِ) ـ

 یم آن كفارُ ةپٓؽص را ای دهستِ چیظ كِ ؽٓد ٍاچار هاگط. ًٍص كالُ ياٍَص ، اغت دهستِ يثن كِ هچیظی دهستِ چیظ پٓؽیصن:  ؽؾى ▪

 . اغت گٓغفَص



 ةَص فتق ٍاچاری رهی از یا ةتَصد كًط ةِ را پٓل ًّیان اگط ههی ٍپٓؽص ّى را كٓچم دهستِ چیظ كِ آٍػت هاحب اذتیاط( ٕٙ يػأهِ) ـ

 . ةصّص كفارُ گٓغفَص یم اذتیاناو ةَص فتق ةػتٌ ةطای ههی ، ٍصارد اؽكال ةتَصد

 ٍكَص يتفن ةْى یاغٓزن هةاچٓب ٍظٍص گطُ اٍصازد يی ةصهش كِ را ای پارچِ سفٓـاو اذطام هتاس كِ اغت آن هاحب اذتیاط( ٖٓ يػأهِ) ـ

 . ٍصهزد تكًِ آن هةِ

 يی عطب زٍْای كِ اغت چیظی هكفازیٌ كََص سٓدداری كفازیٌ پٓؽیصن از ةایص ههی ةپٓؽَص دهستِ هتاس تٓاٍَص يی زٍْا( ٖٔ يػأهِ) ـ

 . يیكطدٍص دغت در غطيا از حوٓگیطی هةطای دهستَص

 ةَاةط ةوكِ ، ةكؾص غطيِ اغت زیَت اغتاب كِ چیظّائی ةِ كطدن زیَت ةاكفص كِ اغت آن ةاؽص يی ذطام يرطم ةط چیظّائیكِ از:  ّفتى ▪

 ّى زیَت كفص ةصهن ، اغت زیَت اغتاب چیظّائیكِ ةِ هٍیظ ٍكؾص غطيِ ٍیػت غیاُ كِ ّى چیظی ةِ زیَت ةاكفص ةایص هاحب اذتیاط

 . ٍكؾص غطيِ

 ٍصارد اؽكال ـاف آب در كطدن هٍگاُ ٍتاؽص زیَت اگط عیَم زدن ههی.  آئیَِ در كطدن ٍگاُ:  ّؾتى ▪


