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مقدمه
پیــش  از ایــن در مقالــۀ دیگــری كــه در شــمارۀ نخســت فصلنامــۀ نقــد كتــاب فقــه 
ــح  ــن تصحی ــروع دی ــه ای فارســی را در اصــول و ف ــوق منتشــر شــد، منظوم و حق
كردیــم كــه در دورۀ صفــوی سروده شــده و ُســرایندۀ آن شــاعری بــه نــام حافظــی 
بوده اســت. در مقدمــۀ همــان مقالــه، چنــد منظومــۀ فارســی دیگــر در فقــه شــیعه 

ــد. ــس از آن بوده ان ــوی و پ ــه دورۀ صف ــق ب ــه متعل ــم ك را معرفی كردی
ــورخ  ــوی و م ــه ای از دورۀ صف ــه منظوم ــای معرفی شــده، ب ــان منظومه ه در می
945ق اشــاره  كردیــم كــه نســخه ای از آن در كتابخانــۀ مجلــس شــورای اســالمی 
ــه، ســرودۀ شــاعری  ــداری می شــود و در فهرســت نســخه های خطــی كتابخان نگه
ناشــناس معرفــی شده اســت. چنــدی پــس از انتشــار آن مقالــه و در پــی بازخوانــی 
متــن كامــل ایــن منظومــه، پــی بردیــم كــه ســرایندۀ آن، تخلــص خــود را »حیرتی« 

ــت. ــان كرده اس بی
ــته های  ــت وارۀ دست نوش ــاعر در فهرس ــام ش ــت وجوی ن ــا جس ــب، ب بدین ترتی
ــۀ  ــه در كتابخان ــن منظوم ــری از ای ــخۀ دیگ ــه نس ــدیم ك ــع ش ــا(، مطل ــران )دن ای
ــا،  ــداری می شــود و در فهرســت نســخه های خطــی آن ج ــم نگه مســجد اعظــم ق
بــا عنــوان »واجبــات نمــاز« معرفــی شده اســت. امــا بــا مقابلــۀ ایــن دو نســخه بــا 
ــۀ مســجد اعظــم قــم، نســخه ای ناقــص و  ــم كــه نســخۀ كتابخان یکدیگــر، پی بردی

ــت. ــه اس ــن منظوم ــی از ای ــای قابل توجه ــد بخش ه فاق
ــخۀ  ــا نس ــۀ آن ب ــه و مقابل ــن منظوم ــح ای ــان تصحی ــس از پای ــوی  دیگر، پ ازس
ــح  ــۀ تصحی ــه در مقدم ــن منظوم ــه ای ــع  شــدیم ك ــۀ مســجد اعظــم، مطل كتابخان
»كتّیــب معجــزات«، اثــر ســترگ دیگــر همیــن شــاعر، تصحیح و منتشــر شده اســت. 
ــرم از  ــح محت ــه اگرچــه مصّح ــاب، مشــخص  شــد ك ــن كت ــه ای ــه ب ــا مراجع ــا ب ام
ــع  ــۀ گنج بخــش پاكســتان مطل وجــود نســخۀ ســومی از ایــن منظومــه در كتابخان
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ــود  ــی از وج ــز بی اطالع ــخه و نی ــه آن نس ــی ب ــدم دسترس ــت ع ــا به عل ــوده، ام ب
ــجد  ــۀ مس ــخۀ كتابخان ــا از نس ــود تنه ــح خ ــس، در تصحی ــۀ مجل ــخۀ كتابخان نس
ــح  ــن رو، تصحی ــت. ازای ــی نبرده اس ــودن آن پ ــه ناقص ب ــرده و ب ــتفاده ك ــم اس اعظ
ــر  ــۀ حاض ــب مقال ــه، در قال ــن منظوم ــری از ای ــح كامل ت ــوان تصحی ــود را به عن خ

ــرای انتشــار آمــاده كردیــم. ب
ســرایندۀ ایــن منظومــه، متخلــص بــه »حیرتــی« و ملّقــب بــه »تقی الدیــن«1، 
ــماری از  ــۀ ش ــوی بوده اســت. به گفت ــیعۀ معاصــر شاه طهماســب صف ــاعران ش از ش
ــه  ــه، ب ــرو رشــدونمو یافت ــا چــون در م ــوده، ام ــون ب ــاً از ت تذكره نویســان، او اصالت
»مــروی« شــهرت پیــدا كرده اســت؛2 امــا برخــی دیگــر، وی را اصالتــاً از ماوراءالنهــر 
ــی در ســال 961ق در كاشــان  ــون را اشــتباه دانســته اند.3 حیرت ــه ت و انتســابش ب
از دنیــا رفــت و محتشــم كاشــانی، مــاده تاریــخ درگذشــت وی را »شــفاعت علــی« 

)961( گفته اســت.4
از حیرتــی منظومــۀ ســترگی بــا عنــوان »كتّیــب معجــزات« ســراغ داریــم كــه 
مثنــوی بلنــدی در حــدود 21هــزار بیــت، در بیــان فضائــل و معجــزات پیامبــر)ص( 
ــس  ــرده، آن را پ ــاره ك ــاعر اش ــه ش ــت و چنان ك ــیعه)ع( اس ــوم ش ــان معص و امام
ــدی  ــۀ مه ــا مقدم ــر ب ــن اث ــت. ای ــب سروده اس ــاه طهماس ــت ش ــب موافق از كس
ــز  ــه و مرك ــوزه، كتابخان ــوی م ــور، از س ــگ  باباپ ــف بی ــح یوس ــور و تصحی رحیم پ

ــت. ــر شده اس ــال 1394 منتش ــالمی در س ــورای اس ــس ش ــناد مجل اس
امــا اثــر حاضــر، منظومــۀ فقهــی مختصــری اســت كــه موضــوع آن بیــان احــکام 
نمــاز و احــکام طهــارت )شــامل وضــو، غســل و تیّمــم( اســت. ایــن منظومــه همانند 
كتّیــب معجــزات، در دورۀ شــاه طهماســب صفــوی ســروده شــده و شــاعر در بیــت 
هفتــم، بــه ســرودن ایــن منظومــه در »دولــت طهماس شــاهی« اشــاره كرده اســت. 
بــا توجــه بــه این كــه حیرتــی تونــی در ســال 961ق از دنیــا رفتــه، تاریــخ 945ق 
ــرودن  ــخ س ــد تاری ــت، می توان ــده اس ــس آم ــۀ مجل ــخۀ كتابخان ــان نس ــه در پای ك

منظومــه باشــد.
از نظــر وزن شــعری، ایــن منظومــه هماننــد كتّیــب معجــزات، بــر وزن 
ــن( ســروده  ــن مفاعیــل/ فعول ــن مفاعیل هــزج مســّدس مقصــور/ محــذوف )مفاعیل
ــا ارزش  ــدان ب ــفته و نه چن ــه ای سســت و آش ــی منظوم ــر ادب ــا ازنظ شده اســت. ام
به شــمار می آیــد كــه دارای اشــتباه های متعــددی در وزن و قافیــۀ شــعری اســت.5 
درواقــع، چنیــن به نظــر می رســد كــه ایــن اثــر، هماننــد منظومــۀ اصــول و فــروع 

ــدف آموزشــی ســروده شده اســت. ــا ه ــاً ب ــن، ســرودۀ حافظــی، صرف دی
ــیعه  ــه ش ــای فق ــتین منظومه ه ــه از نخس ــه، ازآن رو ك ــن منظوم ــال ای بااین ح
در زبــان فارســی به شــمار می آیــد، از منظــر تاریخــی حائــز اهمیــت اســت؛ 
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ــل  ــی اوای ــر دین ــرز تفک ــی و ط ــات مذهب ــی از منازع ــوان تأثیرات ــرآن، می ت عالوه ب
دورۀ صفــوی را در آن مالحظــه كــرد. بــرای مثــال، شــاعر در بیــت دهــم و یازدهــم 
منظومــه، پیوســتگی دولــت شاه طهماســب صفــوی را بــه ظهــور مهدی)عــج(، و در 
ــه در  ــت؛ چنان ك ــغ، آرزو كرده اس ــه تی ــّنیان را ب ــتار س ــز كش ــدی آن نی ــت بع بی

ایــن ســه بیــت گویــد:
ــان را ــاه جه ــد ش ــت ده ــدا فرص را خ نهــان  و  آشــکارا   علیــم 
پاک عهــدی و  روشــن دلی  از  ــدی كــه  ــه مه ــن را ب ــت دی ــاند دول  رس
بــاد ولــی ســّنی ز تیغــش غــرق خــون بــاد بــرون  از دل شــیعی   ماللــت 

در مــواردی نیــز ســراینده بــه برخــی احــکام مطابــق مذاهــب اهل ســّنت اشــاره 
كــرده و عمــل بــه آن را باطــل دانسته اســت. چنان كــه در جایــی سروده اســت:

ــق گــر انگشــتان بشــوید بــا مرافــق ــوید مناف ــه می ش ــورت ك  بدان ص
آمــد بی حاصــل  او  افعــال  ــد همــه  ــل آم ــق باط ــب ح ــو در مذه  وض

و در جــای دیگــری بــا اشــاره بــه بطــالن عبــارت »الصــالة خیــر مــن النــوم« در 
اذان اهــل ســّنت، گفته اســت:

پــرور شــیعه  ای  اذان  در   كــه می باشــد نمــاز از خــواب خوش تر نگویــی 
ــی  ــخۀ خط ــه نس ــون س ــه تاكن ــن منظوم ــد، از ای ــاره ش ــه اش همان گونه ك

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــخصات آن ه ــه مش ــده ك ــایی ش شناس
1. نســخۀ شــمارۀ 15309/4 در كتابخانــۀ مجلــس شــورای اســالمی )به عنــوان 
ــه  ــرگ ك ــامل 19 ب ــت ش ــه ای اس ــارم از مجموع ــالۀ چه ــمارۀ 1(، رس ــخۀ ش نس
هیچ یــک از رســاله های آن تاریــخ كتابــت نــدارد، امــا در فهرســت كتابخانــه 

ــت.6 ــته شده اس ــم دانس ــا یازده ــم ت ــدۀ ده ــت آن از س قدم
2. نســخۀ شــمارۀ 1577/2 در كتابخانــۀ مســجد اعظــم قــم )به عنــوان نســخۀ 
ــرگ  ــاض در 87 ب ــب بی ــه در قال ــت ك ــه ای اس ــالۀ دوم از مجموع ــمارۀ 2(، رس ش
ــان  ــه از می ــت ك ــاله اس ــت رس ــامل هف ــه ش ــن مجموع ــت. ای ــت شده اس كتاب
ــهدی  ــن مش ــی مؤم ــن حاج ــن ب ــد محس ــم محم ــی به قل ــۀ حیرت ــا، منظوم آن ه
ــخ  ــب و تاری ــام كات ــد ن ــت شــده و ســایر رســاله ها فاق در ربیــع االول 1121ق كتاب

ــت اســت.7 كتاب
3. نســخۀ شــمارۀ 10965 كتابخانــۀ گنج بخــش پاكســتان. صفحــات 125ـ138 
از یــک مجموعــه را شــامل می شــود كــه به خــط حاجــی حســین طبیــب ولــد آقــا 
محمــد كابلــی در 1239 قمــری كتابــت شــده؛ امــا انجــام ایــن منظومه افتاده اســت. 
منــزوی بــا اســتناد بــه وجــود عبــارت »دولــت عباس شــاهی« در ایــن نســخه كــه 
به جــای عبــارت »دولــت طهماس شــاهی« در دو نســخۀ كتابخانــۀ مجلــس و 
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ــات عباســی« نامیده  اســت.8 ــه را »واجب ــن منظوم مســجد اعظــم آمده اســت، ای
ــه این كــه نســخۀ ســوم در دســترس نگارنــده ایــن ســطور نبــوده،  ــا توجــه ب ب
ــت.  ــره برده اس ــخۀ اول و دوم به ــر، از دو نس ــۀ حاض ــح منظوم ــار در تصحی به ناچ
ــام  ــی انج ــیوۀ قیاس ــکان به ش ــر، حتی االم ــن اث ــح ای ــه تصحی ــالش شده اســت ك ت
ــان آن  ــی در می ــخۀ دوم دارای افتادگی های ــه نس ــه این ك ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام ش
ــی  ــاره شــده، به ناچــار در بازخوان ــرگ آن پ ــا ســه ب اســت و به نظــر می رســد دو ی

ــت. ــا شده اس ــخۀ اول اكتف ــه نس ــا ب ــخۀ دوم، تنه ــود در نس ــای غیرموج بخش ه

متن منظومه

بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

ــت بــه نــام آنکــه او واجــب به ذات اســت ــات اس ــش از واجب ــادت كردن  عب
 ز ِگل مــا را سرشــت و جــان بــه ما داد كریمــی كــز كــرم ایمــان بــه مــا داد
ــد ــن احم ــرد آیی ــام ك ــا انع ــه م محّمــد ب دیــن  از   مشــّرف ســاخت 
ــرد ــا ك ــدری اوراد م ــر حی ــه9 ذك ــه كیــش جعفــری ارشــاد مــا كــرد ب  ب
ــم ــر خطایی ــه روز حشــر اگرچــه پُ عباییــم ب آل  ســایۀ  در   ولــی 

 در تمهید ]و[ مقدمه10
اطاعــت چــو آمــد آدمــی از بهــر طاعــت از  غیــر  طاعتــی   نباشــد 
الهــی احــکام  ز  آرم  نظــم  ــاهی بــه  ــاس ش ــت طهم ــن دول ــه یُم  ب
 چــراغ ملــک و دیــن روشــن ازو شــد كــه صحــرای جهــان گلشــن ازو شــد
ــت جهــان بــادا بــه كامش تا جهان هســت ــمان هس ــا آس ــن ت  ازو روی زمی
ــان را ــاه جه ــد ش ــت ده ــدا فرص را خ نهــان  و  آشــکارا   علیــم 
پاک عهــدی و  روشــن دلی  از  ــدی كــه  ــه مه ــن را ب ــت دی ــاند دول  رس
بــاد ولــی ســّنی ز تیغــش غــرق خــون باد بــرون  از دل شــیعی   ماللــت 
بــادا فنــا از ملــک و جاهــش دور بــادا معمــور  بقــا  ملــک  او   بــه 

در بیان مقدمات نماز11

اشــارت كآمــد  طاعتــی  اول  نمــاز اســت و طهــارت بــه  را   مکلّــف 
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بی نیــازت بــه محشــر گــر قبــول افتــد نمــازت از  قبــول  خــّط   رســد 
ــر رد شــد نمــازت گشــت الحــق  همــه اعمــال تــو مــردود مطلــق وگ
آمــد داور  قبــول  كان   بــه قــدر از بیســت حج افزون تــر12 آمد نمــازی 
زر از آن حّجــی كه با آن نیســت همســر خانــۀ  نمایــی  گــر   تصــّدق 
 از آن چیــزی به حــق نزدیک تر نیســت بــه حق غیــر از نمــازت راهبر نیســت
 شــود كافــر، اگــر گویــد حــالل اســت مســلمان گــر13 كند تركش وبال اســت
ــتن او ــواری كش ــه خ ــد ب ــالل آم ــتن او ح ــواری و زاری گش ــد خ ــه ص  ب
 دلــش از فکــر اســتحالل خالــی اســت وگــر تركــش نــه از روی حاللی اســت
ــم ــر محک ــر او تعزی ــد ب ــار آم ــه ب اعلــم س واهلل  كشــتنش   چهــارم 
 زنان را نیســت كشــتن، حکم این اســت ولــی ایــن حکم بــر14 مردان دین اســت
بایــد تأدیــب  آن قــدر  را   كــز ایشــان ارتــکاب واجــب آیــد زنــان 

 در بیان طهارت15

ــعادت طهــارت چیســت این جــا؟ آن عبادت ــا س ــاز ای ب ــی نم ــزو16 یاب  ك
ــد ــم نباش ــه آن محک ــز ب ــازت ج ــد نم ــم نباش ــازت ه ــود، نم ــر آن نب  گ
 وضــو اول از آن ُدرهــا كــه ُســفتم ســه قســم اســت این طهــارت را كــه گفتم

 ]در واجبات وضو و اعداد آنچه در وضو به فعل آید[17

ــن اســت ــن دی ــز آیی ــت: وضــو را هشــت چی ــن اس ــت]و[صیغه ای ــه18 اول نیت اس  ك

»أتوّضأ الستباحة الصلوة لوجوبه قربة الی اهلل«
ــی ــز بمان ــرب عاج ــظ ع ــر19 از لف  بــه لفــظ فارســی هــم می توانــی: گ

»وضوی واجب می سازم از برای مباح بودن نماز تقرب به خدا«20
مقــارن دوم رو شســتن اســت ای21 مرد مؤمن نّیــت  بــا  آب   بریــزد 
مشــرب22 )ز رســتنگاه مــو تــا چــاه َغبَغــب پاكــی  از  آب   رســاند 
را بــه هــر جــا می رســد ابهــام و وســطی آن  الخلقــه  مســتوی   بشــوید 
آیــد الخلقــه  مســتوی  در  بایــد اگــر  الخلقــه  مســتوی  از   قیــاس 
ایمــن ســیم فــرض اســت دســت راســت شســتن انگشــت  ســر  تــا  مرفــق   ز 
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ــرض چهــارم دســت چــپ شســتن بــود فــرض ــت را ع ــردم راس ــه ك ــورت ك  بدان ص
ــس كســی در دســت شســتن گــر كنــد نکــس ــت  برعک ــتن دس ــد نکس شس  چوباش
ــدان  صــورت كــه می شــوید منافــق گــر انگشــتان بشــوید بــا مرافــق  ب
آمــد بی حاصــل  او  افعــال  ــد همــه  ــل آم ــق باط ــب ح ــو در مذه  وض
خویــش چو باشــد پنجمین مســِح سر از پیش پیشــانی  جانــب  بــاال   ز 
 كــه آب تــازه نامشــروع محــض اســت بــه آن تــری كــه دارد از وضــو دســت
ــد ــر نمان ــت گ ــت او رطوب ــه دس ابــرو ســتاند ب  ز ریــش و شــارب و 
ــن ششــم دان مســح پاهــا تــا بــه كعبین ــرأس  و العی ــو بال ــنیدی  بگ ــو  بش چ
 ز مشــروع ]و ز[ بدعــت نادرســتی و گــر همچــون مخالــف پــای شســتی
ــات ــر طاع ــو از به ــم وض ــود هفت همیــن  ترتیــب  را  كــردن  مراعــات ب
را مــواالت اســت پیــش مــرد دانــا وضــو  افعــال  كــردن   پیاپــی 
 بیــان ســازم بــه صــد شــیرین زبانــی مــواالت اســت هشــتم تــا بدانــی

 در آن وقتــی كــه شــویی عضــو دیگــر كــه عضــو شســته باشــد همچنــان تَر
ندامــت هرگــز  وضــو  از  اســتدامت نباشــد  اعتبــار  شــرط   بــه 
ــی ــت كاف ــتدامت نیس ــو را آن اس ــی ت ــل مناف ــی فع ــت كن ــا نّی ــه ب  ك
ــات ــه اوق ــه در جمل ــو را مضمض  چو استنشــاق هســت از مســتحبات23 وض
 ســه نوبــت در دهــن افکنــدن آب چه باشــد مضمضمــه در كیش احباب
ــدن ــرون فکن ــان را شســتن و بی  ز عبــرت بــر رخ گــردون فکنــدن ده
 كه شــویی چــون دهان خویــش، بینی همیــن معنــی ز استنشــاق بینــی
ــا را: چــو بینــی بــا دهــان شــویی، خــدا را ــن دع ــن شســتن ای ــو در حی  بگ

دعای شستن دهن: »اللهم لّقنی حّجتی یوم ألقاک وأطلق لسانی بذكراک«
دعــای بینــی: »اللهــم ال تحرمنــی طّیبــات الجنــان و اجعلنــی ممــن یشــم ریحهــا 

و روحهــا و طیبهــا«

دمــادم بــه وقــت شســتن رو ایــن دعــا هــم یابــی  آب رو  تــا   بخــوان 

 »اللهــم بّیــض وجهــی یــوم تســّود الوجــوه وال تســّود وجهــی یــوم تبّیــض الوجــوه«

ــی مســح چــو شــویی دســت ها و پا كنی مســح ــاال كن ــب ب ــر از جان ــه س  ب
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 اگــر خوانــی دعایــت مســتجاب اســت دعــای بهــِر هــر یــک در كتاب اســت
ــان  ــی الجن ــد ف ــی والخل ــی بیمین ــی كتاب ــم أعِطن ــت: »الله ــت راس ــای دس دع

ــیراً« ــاباً یس ــبنی حس ــاری« وحاِس بیس
ــن وراء  ــمالی وال م ــی بش ــی كتاب ــم ال تعطن ــتن: »الله ــپ شس ــت چ ــای دس دع
ــران« ــات النی ــن مقطع ــک م ــوذ ب ــی؛ وأع ــی عنق ــة ال ــا مغلول ــری وال تجعله ظه

دعای مسح سر: »اللهم غّشنی بعفوک وبركاتک«
ــدام  ــه االق ــزّل فی ــوم ت ــراط ی ــی الص ــّی عل ــت قدم ــم ثّب ــا: »الله ــح پ ــای مس دع

ــرام« ــالل واإلك ــا ذا الج ــی ی ــک عّن ــا یرضی ــی م ــعیی ف ــل س واجع

ــه اتمــام نیکــو ســرانجام وضــو را چــون رســانیدی ب مؤمــن  ای   بــدان 
 تو]انـ[ـــی چشــم و ابرو را كنی خشک بــه رو مالــی اگــر رو را كنــی خشــک
ــزد شــیخ پیــش مــرد مشــروع ــه ن  بــود مکــروه امــا نیســت ممنــوع ب
ــت و لیکــن تولیــت مطلــق حــرام اســت ــدام اس ــی ك ــر نمی دان ــم گ  بگوی
را كــه بــا قــوت وضــو تن پــروری را دیگــری  غفلــت  بــه   بفرمایــد 
را طهــارت  بــه دین اســت اهــل قوت را خســارت او  دهــد  غیــرش   اگــر 

 در مبطالت وضو
 چو كــس دانســت مقبول الصلوةاســت وضــو را در شــریعت مبطــالت اســت
 ولــی از موضــع مخصــوص معتــاد یکــی بول اســت و دیگر غایــت24و باد
 شــنیدن گــردد و دیــدن فرامــوش دگرخوابــی گــران بر چشــم و برگوش
 وضــو را عقــل از آن باطــل كنــد نقــل دگــر هــر چیــز كان زایــل كنــد عقــل
ــد ــدک آی ــتحاضه ان ــی اس ــو خون نبایــد چ غســلش  بشــکند  را   وضــو 
ــد ــل آم ــو را مبط ــم وض ــت ه  وضــو در غســل امــا حاصــل آمــد جناب
ــت وضــو كــردن اگــر باشــد یقینــت ــاد ای نازنین ــه  ی ــد ب ــدث نای  ح
ــاید دگــر بــارت وضــو كــردن نبایــد ــس ش ــخن برعک ــد س ــر باش  اگ

 در واجبات غسل
ــا را شــش آمد غســل واجــب لیــک اینجا ــت م ــت هس ــل جناب ــرض غس  غ
 ســبب غســل جنابت را دو چیز اســت: چنیــن گفــت آنکــه ارباب تمیز اســت
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 جنــب باشــد تــو را بیــدار یــا خــواب چــو اخــراج منــی باشــد بــه هــر بــاب
 ز هــر جانــب كــه افتــد رغبــت كــس دگــر كــردن جمــاع از پیــش یــا پس
ــد ]و[ غســلش ببایــد  منــی گــر آیــد این جــا، ور نیایــد جنابــت باش
 یکــی نّیــت بــه هر لفظــی كه مــی دان بــه غســلش معتبــر شــش چیز می خــوان

»اغتسل الستباحة الصلوة لوجوبه قربًة الی اهلل«
اكثــر پیــش  در  نّیتــت  بــا  ــر دوم  ــزء از س ــتن ج ــته شس ــود پیوس  ب
 چهارم جانــب چپ  هردو اســت راســت ســیم بایــد كــه شــویی جانب راســت
 به هرجانب كه  شــویی درشــمار اســت ولــی در عورتینــت اختیــار اســت
پنجــم ترتیــب  كــردن  را مقــدم رعایــت  اعضــای دگــر ســر   بــر 
ــت ســر و گردن چو شســتی جانب راست ــت راس ــتنت می گویم ــد شس  ببای
ــن ــو ك ــپ شست وش ــس جانب چ كــن ازآن پ آرزو  طاعــت  محــراب   دگــر 
ــتدامت ــد اس ــل باش ــم در غس  همیــن را در وضــو گفتــم تمامــت شش
ــت دگــر غســل تــو غســل ارتماس اســت ــاس اس ــن التم ــو را در آب رفت  ت
ــد ــت نباش ــو را حاج ــی ت ــه ترتیب  كســی را بــر تــو زیــن حّجــت نباشــد ب
ناگــه غســل  میــان  در  را   حــدث حادث چو شــد ای مــرد آگه(25 جنــب 
ــت یکــی گویــد كــه غســل او تمام اســت ــرام اس ــا ح ــو ام ــازش بی وض  نم
ــت ــلش چون صحیح اس ــه غس  وضــو حاجت نــدارد26 ویــن صریح اســت یکی گویدك
ــی بریــن قولنــد بشــنو ــی بعض ــو ول ــر ن ــردن از س ــل ك ــد غس ــه بای  ك
ــم ــد دور دای ــه باش ــد ك ــب بای ــم27 جن ــی عزای ــه می خوان ــورت ها ك  ز س

]الم سجده و حم فّصلت و والنجم و اقرأ باسم ربّک[28
 ولــی ممنــوع آمــد در دو مســجد عبــورش در مســاجد نیســت مفســد

]یکی مسجد الحرام و یکی مسجد نبی[29
ــش نگیــرد بهــر خــوردن خوردنــی پیــش ــی خوی ــان و بین ــا ده ــوید ت  نش
باشــد انبــوه  گــر  و  انــدک  ــد اگــر  ــروه باش ــال ازو مک ــن افع ــه ای  ك
حکایــت آرد  بــرون  قــرآن  از   توانــد خواندنــش تــا هفــت آیــت ور 
ــت بــود مکــروه از هفتــاد تــا هفــت ــتر رف ــون بیش ــر چ ــر مکروه ت  دگ

 در بیان تیّمم30
ــات اســت ــی از واجب ــم یک ــم ه  ولــی در قیــد بــی  آبــی نجــات اســت تیّم
ــردن ــه گ ــد ب ــز آم ــم از دو چی ــردن تیّم ــعی ك ــا س ــی، ب ــی یک ــی  آب  ز ب
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 توّهــم از مــرض هــم درحســاب اســت دوم عــذری كــه از ســردی آب اســت
صوابــت31 چــو آمــد وقت]و[حاضــر نیســت آبت آمــد  آب  بهــر   تــرّدد 
ــار دو تیــر انــدازه اســت32درجای33هموار ــر اســت ناچ ــک تی ــوار ی ــه ناهم  ب
ــب ــرد طال ــا م ــه آن ج ــد ك ــی بای جانــب ول چــار  از  را  آب   بجویــد 
ــد34 و گــر تــّل بلنــدی پیشــش آیــد ــر وی برآی ــد ب ــتش ده ــر دس  اگ
ــب ــار جان ــر35 چ ــاره در ه ــد نّظ طالــب كن ناچــار  را  آب  باشــد   چــو 
ــگ تیمــم نیســت جــز بــا خاک یا ســنگ ــت تن ــد دل ــر آی ــی اگ  ز بی خاك
 بــه یال اســب هــم عین صواب36اســت غبــار جامــه و فرشــت حســاب اســت
 ســبوس و آرد یــا اشــنان حــرام اســت تیّمــم را بــه قولــی كان تمــام اســت
ــاک ــا دل پ ــت ب ــه نّی ــد ك ــی بای  بپیونــدی بــه ضــرب دســت برخــاک37 ول
تــا اصــل بینــی دو دســت خــود كشــی از پاک  دینــی  ز رســتنگاه مــو 
بینــی رســانی تــا اســفل  ــی و گــر  ــی كــه38 دان ــان اول ــی چن ــود اول  ب
 به پشــت دســت ایمن دســت چــپ را دگــر مســح اســت با انگشــت وســطی
 بــه دســت راســت ایــن كار از ادب كن ازآن پــس مســح پشت دســت چپ كن
 همیــن یــک ضــرب بایــد خاک كــو را تیّمــم گــر بــدل باشــد وضــو را
ــد تیّمــم گــر بــه جــای غســل باشــد39 ــاک بای ــر خ ــت زد ب ــارت دس  دو ب
 یکــي تــا دســت را بــر دســت ســایی یکــی تــا مســح پیشــانی نمایــی
ــد ــب آم ــون طال ــی چ ــم را كس  بــه نّیــت اســتدامت واجــب آمــد تیّم

ــت41 امــم را در تیّمــم گفــت و گو هســت40 ــل]و[وضو هس ــان  نوعی كه درغس  هم
 زدن دســت دگــر بــر خــاک بایــد وگــر دســتی بــود ناپــاک شــاید
 جبیــن بــر خــاک بــا نّیــت قریــن مال دو دســتت گرنجس باشــد درین حال
ــذر42 اگــر باشــد نجــس اعضــا سراســر ــذار و بگ ــود بگ ــم ب ــر ه ــر ت  وگ
مشــروع تیّمــم ز اول وقــت اســت ممنــوع عــذر  زوال  اّمیــد   بــه 
 تیّمــم43 اول وقتــت حــالل اســت و گــر دانــی كه عــذرت بی زوال اســت
باطــل وضــو را آنچــه در شــرع اســت مبطــل نیــز  تیّمــم  گــردد  آن   از 
 كــه دیــوار تیّمــم زان خــراب اســت44 و گــر قــدرت بــه اســتعمال آب اســت
 بــه چیــزی كان مبــاح آیــد بــه مــردم چــو غســل اســت و وضــو حکــم تیّمم

]چون نماز و طواف و مس الخط و دخول المساجد[45
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]مقدمه در بیان اعداد نمازهایی که واجب است در شرع[46
 بــود هفت آنچــه فرض از بی نیاز اســت تــو را چــون میــل اعــداد نمــاز اســت
ــت ــن اس ــود ای ــه و مقص ــی یومّی  كــه فیضــش روز وشــب باجان قرین اســت یک
 كــه ایــن بحثــت بــود بــر چــارده فصل بــدان ای آنکــه هســتی واقــف اصــل

فصل اول در نماز یومیه47
ــد ــن آم ــر و خفت ــر و عص ــاز ظه  كــه هــر یــک چــار ركعــت كــردن آمد نم
آخــر چــو باشــی در جهــان جانــا مســافر48 ركعت هــای  دو   بینــدازی 
 حــدش از هشــت فرســخ كــم نباشــد ســفر بایــد مبــاح و غــم نباشــد
بیایــد و  فرســنگ  چــار  گــر  ــد رود  ــر بای ــن تقصی ــه روزی، همچنی  )ب
 دو ركعــت صبــح را مــادام باشــد ســه ركعــت در نمــاز شــام باشــد(49
ــا كــم51 كه باشــد در ســفر یکســان حضر50هم  یکــی زینهــا نگــردد بیــش ی

فصل دوم در وقت52
 بیــان ســازم كــه محتــاج بیــان اســت اگرچــه وقــت هــر فرضی عیان اســت
ــت ــین را حساب اس ــه پیش ــان وقتی ك اســت هم آفتــاب  زوال  وقــت   یقیــن 
ــان ــل عرف ــش اه ــه پی ــد ب ــان زوال آم ــد نقص ــت از بع ــایه اس ــزون س  ف
بــه قــدر چــار ركعــت خــاص پیشــینبــود چــون شــد زوال ای طالــب دیــن
بــه شــركت آن قــدر از حکــم داوردگــر باشــد میــان ظهــر و دیگــر
گــذاری چــار ركعــت بــی كــم و بیشكــه تا غایــب شــود خورشــید از پیش
ــد ــر آم ــاز دیگ ــت53 نم ــن وق ــو ای آمــدچ ابتــر  آنجــا  ظهــر  نمــاز 
شــام اول  اســت  آفتــاب  ــامغــروب  ــن ب ــرق ازی ــرخی مش ــت س عالم
ــنســه ركعــت وار از شــام اســت روشــن ــام و خفت ــان ش ــركت می ــر ش دگ
ــد ــه آن هنجــار مان ــدهمــان شــركت ب ــدار مان ــه از نصــف شــب آن مق ك
ــرد ــت را ادا ك ــار ركع ــوان چ ــه بت بــه خفتن خــاص آن دم را خــدا كرد54ك
آمــدنمــاز صبــح را كــو55 افضــل آمــد اول  آخــر  صبــح  طلــوع 

فصل سیم در قبله56

ــق ــق مطل ــن تحقی ــرده ای ــد ك ــه اســت الحــق مقّی ــۀ كعب ــه خان  كــه قبل
ــد ــه معب ــا ب ــود آنج ــجودت را ب مشــاهد س باشــد  خانــه ات  آن   اگــر 
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ــروری وگــر نــه گــر چــو پیــش كعبــه دوری ــی ض ــه می جوی ــت از كعب  جه
ــغبه ــویش  س ــت بی تش ــت سمتی اس  كــه پنــداری برین ســمت اســت كعبه جه
 كــه اســتقبال قبلــه واجــب آمــد مصلّــی قبلــه را زان طالــب آمــد
ــد ــم نباش ــی عال ــر كس ــت را گ ــد جه ــم نباش ــتن ظال ــس خویش ــه نف  ب
 بــه آن نوعــی كــه شــارع حکــم فرمود بــه تعییــن عالمــت رو نهــد زود
ــت ــه اش راس ــود آن قبل ــی را ب  كه درچپ شــرق  باشــد،غرب برراســت عراق
 كه ســوی راســت گیــرد در پس دوش »جــدی« را نیــز بایــد از ســر هــوش
ــی كــه جــای اعتمــاد اســت58 همین هــا باشــد57 و اینهــا مراد اســت  عالمات
 كــه روی خویشــتن از قبلــه برتافــت59 )مصلـّـی چون نمــازی كــرد و دریافت
ــت اگــر پشــتش بــه ســوی قبلــه بوده اســت ــجود اس ــاز و در س ــاده در نم  اع
ــد ــری نباش ــت ازو مج ــر طاع ــه ه نباشــد ب یــا  باشــد  وقــت   بقــای 
ــه مغــرب وگــر خــود كــرده باشــد مــرد طالــب ــا ب ــه مشــرق ی  بســازد رو ب
گــذارد اگــر باقی اســت وقــت ]و[ وقــت دارد خــود  نمــاز  بــاره   دگــر 
 میــان شــرق و غــرب قبلــه نــاگاه نمــازی كان فتــد در گاه و بــی گاه
نبایــد الزم  كردنــش   بــه تکــرارش كســی عــازم نبایــد اعــاده 

ناگــه عالمــت بــود   كســی چــون نیســت قــادر بــر كرامت اگــر پنهــان 

جانــب چــو باشــد وقــت هــر یــک راز واجــب چــار  هــر  از  زود   گــذارد 

 توجــه هــر طــرف خواهــد نمایــد و گــر وقــت نمــازش تنــگ آمــد

 فصل چهارم در لباس

ــد دل هــر كــس بــه طاعــت راغــب آمــد ــب آم ــورت واج ــتر ع ــر او را س  م
ــرد پــس و پیش اســت حاصــل عورت مرد ــان ك ــد نه ــر بای ــا دب ــل را ب  قب
ــا ــه اعض ــد جمل ــورت آم ــان را ع ــه جــز رو ]و[ ســر دســت و قدم هــا زن  ب
باشــد كنیــز محــض اگــر ســرباز باشــد ممتــاز  او  همچــو   صبّیــه 
ــت ــروع و درست اس ــاس]این است[مش ــی نجسته اســت اس  درین صــورت كســی عیب
 كــه مملــوک اســت یا مــأذون لباســت بــود آن دم نمــازش بــی هراســت
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گــذاری غصبــی  جامــۀ  در  ــداری وگــر  ــوب نجــس طاعــت ن  چــو در ث
نباشــد بــه غصبّیــت اگــر عالــم نباشــد نــادم  خویشــتن  فعــل   ز 
نجاســت از  بایــد  پــاک   كــه آمــد فــرض تطهیــر لباســت لبــاس 
دانــا مــرد  ای  بــود  ده   دو تــا دان بــول ]و[غایــت60 را از آن ها نجاســت 
ــردن ــح ك ــد از ذب ــه بع ــی ك ــوردن ز حیوان ــت خ ــرف او را گوش ــد ع  نباش
 ز هرحیــوان كه خونــی در رگش هســت منی وخــون نجــس مــی دان تــو پیوســت
 به خون پشــه و كیک و شــپش نیســت پلیــدی كان قبــول اهــل ُهش نیســت
ــون چــو میــرد هرچه آیــد از رگــش خون ــرع و قان ــرار ش ــت از ق ــد اس  پلی
 دگــر خــوک و ســگ و ســّنی و كافــر نجــس دان در شــریعت جمله مســکر
ــور ــاع و آب انگ ــی دان فق ــس م  اگــر آیــد بــه جــوش از طبــع محــرور نج
ــت تــو را آن پوست پوشــی ناتمــام اســت ــوردن حرام  اس ــتش خ ــرعاً گوش كه ش
ــر از خــز و ســنجاب ز مــوی و پوســت پوشــیدن درین باب ــه غی  روا نبــود ب
 كه بی ســاق اســت وپوشــد پشــت پا را نمــازت كــی بــدان كفش اســت پــا را
را آدمــی  مــرد  ممنــوع  را بــود  ابریشــمی  جامــه  پوشــد   كــه 
ــرورت ــا ض ــد ی ــگ باش ــر در جن  كــه از تــن دور مــی دارد كــدورت مگ
را جعفــری  دیــن  مــرد  را نبایــد  انگشــتری  طــال  از  ســازد   كــه 
ــد چــو خاتــم هرچــه بهــر زینــت آمــد ــت آم ــرع و دول ــم ش ــرام از حک  ح
 كــه برخنثــی همین زینت حرام اســت بدین هــا میــل مــردم تــام اســت

 فصل پنجم در مكان
 اگرملک  اســت یا اذن  اســت  و دینســت نمازآنجاكه غصب است ازخردنیســت
 نمــازی می گــذاری نیســت ُمجــزا چــو می دانی كــه مغصوب اســت آنجا
ــی اگــر عالــم بــه غصبّیــت نباشــی ــت نباش ــش در خجل ــل خوی  ز فع
 اگــر تســبیح نبــود خــاک باشــد مــکان ســجده بایــد پــاک باشــد
اعضــا باقــی  موضــع  در  ــا اگــر  ــد در همانج ــک باش ــت خش  نجاس
ــروع كــه تأثیــرش بــود بــر جامــه ممنــوع ــول و مش ــود مقب ــا ب ــاز آنج  نم
 زمیــن یــا آنچــه رویــد از زمیــن اســت بــرای ســجده چیزی كان یقین اســت
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ــاید ــوردن را نش ــه خ ــرط آنک ــه ش ــد ب ــم نیای ــش ه ــر پوش ــه كار از به  ب
 بــه روی آنچــه می رویــد ز معــدن مصلــی را نشــاید ســجده كــردن
 .............................................................61 كــه آن باشــد طــال و نقــره خــام
ــن نمی دانــم دگــر چیــزی ز معــدن ــخ ]و[ آه ــروزه و زرنی ــز فی ــه ج  ب
ــر بــه مســجد بــه نمــاز فــرض یک ســر ــود در جامــه خوش ت  وگــر ســنت ب

 فصل ششم در اذان

ــر هســت و قامــت ــازت را اذان گ ســالمت نم بــا  نمــاز  باشــد  را   تــو 
ــد ــب آم ــی واج ــش بعض مؤّكــد اذان در پی باشــد  ســّنتی  قــول   بــه 
شــمارد مســتحباتش  از  ــذارد ولــی  ــی می گ ــه فرض ــر ك ــد ه  مؤّك
 به جــز یومیــه در جــای دگــر نیســت اذان و قامتــت كــز وی به ســر نیســت
ــود هفــده اقامــت بــی كــم و بیــش فصــول آمــد اذان را هــر دو در پیــش  ب
پــرور شــیعه  ای  اذان  در   كه می باشــد نمــاز ازخــواب خوش تــر62 نگویــی 
باشــد دو  هــر  نامشــروع   دل شــیعی ازیــن گفتــن هراســد كــه 
مــی دان اهلل  رســول  را  مــی دان محمــد  اهلل  ولــی  هــم  را   علــی 
ــن ســخن را بــدان خیــر البشــر ایــن هــر دو تن را ــّنی ای ــم س ــر رغ ــو ب  بگ

 فصل هفتم در افعال نماز

ــازت ــال نم ــت افع ــت اس ــدان هش كارســازت ب از  آمــده  واجــب   كــه 
احــرام و  تکبیــر  و  نّیــت  و   قرائــت بــا ركــوع و ســجده تــام قیــام 
 ولــی زین هشــت پنجش ركــن می دان تشــهد دیگــر و تســلیم می خــوان
ــه تــرک هــر یکــش ســهواً و عمــدا نمــازت باطــل آمــد پیــش دانــا  ب
ــت قیــام اول كــه چــون با او رجوع اســت ــوع اس ــرام و رك ــر اح ــی تکبی  پ
احــرام تکبیــر  ســیم  نیــت  انجــام دوم  بایــد  ركوعــت  از   چهــارم 
 بدانــد هركه او بی شــور و شــین اســت تــو را پنجم ز اركان ســجدتین اســت
اســت ولیکــن در قیامــت چــار چیــز اســت تمیــز  اربــاب   كــه الزم  دار 
ــت ــاب اس ــار الزم انتص ــی زان چ  كه آن بار اســت آســتان خطاب اســت یک
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نمــازش كج شــد  كارســازش چوكج شدپشــت كس  از  كار  راســت   نیایــد 
باشــد اســتقالل  چــار  زان   ولــی بایــد تــو را آن حــال باشــد دوم 
 كــه وقت عجــز وضعــف اســت اوفتادن كــه برپــا خــود توانــی ایســتادن
باشــد ســیم بایــد كــه اســتقرار باشــد ناچــار  ســکون  را   قیامــت 
 دریــن طاعــت رونــده مســتعد نیســت كــه در رفتــن نمــازت منعقــد نیســت
ــی ــی برآی ــل ریگ ــر ت ــود ب ــر خ ــی وگ ــان برآی ــا نهــی پای  كــه هــر جــا پ
ــدار اســت ــازت پای ــی نم ــرار اســت در آنجــا ك ــا وقــت نمــازت بی ق  كــه پ
ــور ــت منظ ــت هس ــارم در قیام  كــه نبــود پای هــا از یکدیگــر دور چه
ــد ــورت نبای ــل آن ص ــت حاص  كــه خــارج از حــد عرفــی نمایــد قیام
 بــه چیــزی تکیــه كــردن هســت جایز مصلــی از قیــام آمــد چــو عاجــز
نیایــد آســایش  تکیــه  از  نشــیند وگــر  پــا  كــز  بــود  الزم   بــرو 
بضاعــت را  نشســتن  نبــود   بــه ســوی راســت افتــد وقــت طاعــت ورش 
ــز ــت عاج ــم گش ــه ازآن ه ــر ناگ  بــه دســت چــپ فتــادن هســت جایــز وگ
ــد بــه هــر جانــب كــه افتــد الیــق آیــد ــه بای ــوی قبل ــه س ــش ب ــی روی  ول
ــت را نشــاید بــه پشــت افتــد چــو زو اینهــا نیایــد ــردن پشــت طاع ــه ك  ك
ــوان را ــف و نات ــت ضعی ــن حال ــا دری ــف پ ــد ك ــه می بای ــوی قبل ــه س  ب
او را بشــارت اشــارت دریــن حالــت بــود  بــا  نمــاز  بگــذارد   كــه 
ــذارد ــه واگ ــم وانگ ــد چش ــو پوش  كنــد گویــی ركــوع و ســر بــرآرد چ
 كــه هم درســجدتین اش حال این اســت چنیــن می دانــم و پیشــم یقین اســت
ــد ــال بین ــن ح ــام ای ــت قی ــر وق ــیند وگ ــد نش ــارض او ش ــی ع ــه ضعف  ك
نشســته بگــذارد  خویــش  شکســته نمــاز  دل  را  خویشــتن   بســازد 
ــت چــو درحال قعــودش این دهد دســت ــی هس ــه او را قوت ــد ك ــه دریاب  ك
نــدارد باكــی  و  برخیــزد  پــا  گــذارد بــه  را  خــود  باقــی   نمــاز 
نشســتن در  امــا  شــرط  ــتن قرائــت  ــا ببس ــتن لب ه ــت خاس ــه وق  ب
نمــازت فعــل  بــود  نیــت  ــازد دوم  ــد كار س ــه بخش ــت ك ــه آن نی  ب
ــرک آن، نمــازت هســت باطــل چــو دانســتی كه ركــن اســت از اوایل ــه ت  ب
دیــن ز نّیــت قصــد مقصــود اســت و تعیین حاكــم  حکــم  ز  الزم  آن   در 
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 بــود ذكــر وجوبــش نیــز واجــب چــو تعییــن گشــت فــرض بی معایــب
پنج گانــه نمــاز  كــز  آن  بی بهانــه غــرض  معّیــن  گــردد   یکــی 
كــن ادا  نّیــت  ادا،  فرضــت  ــن اگــر  ــا ك ــر قض ــا ذك ــد قض ــر باش  وگ
 ادا كــن چــون شــوی جــازم بــه نّیــت ولــی قربــت بــود الزم بــه نّیــت
 بــه لفــظ فارســی هــم حکم این اســت بــه تــازی صیغــه نّیــت چنیــن اســت

 »اصلّی فرض الظهر اداًء أو قضاًء لوجوبه قربة الی اهلل«
»نماز پیشین می گذارم ادا یا قضا واجب به قرب خدا«

را مــا  بــود مقصــود  آن  قربــت   كــه ایــن طاعــت بــود خالــص خــدا را ز 
 ثوابــت نیســت چــون بهــر خدا نیســت نمــازت چــون ریــا باشــد روا نیســت
احــرام اگــر خواهــی ز نّیــت یافتــن كام تکبیــر  بــا  دار   مقــارن 
ــت قیــام اســت  كــه بــا آن صّحــت نّیــت تمــام اســت ولیکــن شــرط در نّی

 فصل هشتم در تكبیر احرام

اســت نمــاز  احــرام  تکبیــر  ــواز اســت دگــر  ــش الج  كه آن ركن اســت  وترك
ــن نشــاید بــه ترتیبــی كــه مشــهور اســت بایــد ــرب گفت ــظ ع ــر لف ــه ه  ب
تکبیــر الفــاظ  در  اســت  ــر مــواالت  ــی ز تفکی ــل خال ــت متص ــه نّی  ب
 نمــازت غیــر صّحــت را قریــن اســت تــو را تکبیــر و نّیت چون چنین اســت
ــادق ــار ص ــی ای ی ــن ول ــن گفت موافــق دری بایــد  دلــت  بــا   زبانــت 
اكثــر نــزد  آمــد  واجــب  اكبــر تلّفــظ  اهلل  همــزۀ  فتــح   بــه 
ــد ــاقط نمای ــر س ــن دو اگ ــی زی ــاند63 یک ــش ......... فش ــر طاعت ــک ب  مل

 فصل نهم در قرائت

ــل ــو داخ ــت در اركان چ ــت نیس  نمــاز از تــرک ســهوش نیســت باطــل قرائ
ــرآن قرائــت چون كنــی »الحمــد«، برخوان ــل ز ق ــورۀ كام ــک س ــر ی  دگ
ــت ــن اس ــای اول این چنی  كــه بــا الحمد یک ســوره قرین اســت دو ركعت ه
ــی ــو دان ــع ت ــث ]و[ راب ــی در ثال ــی: ول ــبیح خوان ــر تس ــد اگ ــر الحم  اگ

 »سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل اكبر«
ــن بــه مــردان فــرض آمــد جهــر خوانــدن ــام و خفت ــاح و ش ــت در صب  قرائ
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ــل ــن ای مکّم ــام و خفت ــی در ش اول ول ركعت هــای  دو  در   بخوانــی 
 كســی چون ســوی طاعت جــازم آمد بــه ظهــر و عصــر اخفــا الزم آمــد
دایــم ممنــوع  بــود  را   ز ســورت ها كــه می خوانــی »عزایــم« مصلّــی 
ضــرورت باشــد  فاتحــه  بعــد   بــرای اربــاب آن تعییــن ســورت  ز 
ــازت ــورت در نم ــو س ــد چ ــن ش اجــازت معّی بســتانی  اهلل«  »بســم   ز 
 كــه باشــد بدعت و بدعت حرام اســت مگــو »آمیــن« كــه كارت ناتمام اســت
 دگــر »فیــل« و »اِلیالف«این چنین خوان »ألــم نشــرح« یکی بــا »والضحی« دان
تجویــد روی  از  بــود  را   رعایــت كــردن ترتیــب و تشــدید قرائــت 
مــواالت وانگــه  مّتصــل  مــّد  قرائــات  ز  خالــی  را  تــو   نمی بایــد 
ــرج ــی ز مخ ــر حرف ــراج ه ــر اخ بــود در شــرط مــدرج دگ را   قرائــت 

 فصل دهم در رکوع
ــت ــدام اس ــوع و آن ك ــد رك ــر آم ــت دگ ــام اس ــا ناتم ــدن ام ــا گردی  دو ت
ــو كــف دســت ــر ســر زان ــد ب ــه آم  ركــوع آمد چو ]از[ اقســام ركن اســت ك
ــل ــت باط ــازت هس ــرک آن نم ــه ت  اگر ســهو اســت اگر عمد اســت باطل ب
ــام ــر اتم ــوع از ذك ــد رك ــو می بای  بــه قــدر ذكــر واجــب آمــد آرام چ
 وگرگویی ســه نوبت مســتحب اســت: چویک تســبیح گویــی حکم رب اســت

 »سبحان ربّی العظیم وبحمده«
ــرآری ــر دســتان ب ــر اگ ــر تکبی ــه ه ــه زینــت می گــذاری ب  نمــازی پــس ب

 فصل یازدهم در سجود
 به ترک هر دو در كار تو شــین اســت دگــر ركــن نمــازت ســجدتین اســت
 نریــزد از درخــت طاعتــت بــرگ ازان دو گــر یکــی ســهواً شــود تــرک
تســلیم بعــد  از  ولــی  آن   بــود واجــب تــو را ایــن اســت تعلیــم قضــاء 

ــت عضــوت ســجده الزم  ــر هف ــود ب  یکــی پیشــانی اســت از حکــِم حاكــم ب
ــر دو دو كــف از دســت و ســر پــا از دو زانــو ــای ه ــزرگ از پ ــت ب  دو انگش
ــع ــر ناف ــجده ذك ــر دو س ــود در ه  بــه ایــن صیغــه كــه فرموده اســت شــارع: ب
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 »سبحان ربّی االعلی و بحمده«
 تــو را وقــت قرائــت ســجده الزم بــه قــرآن چار ســوره اســت از »عزایم«
ــا ــارت مســتحب در ســجده اینج  ولیکــن ســجدۀ بــر هفــت اعضــا طه
 ز تســلیم و ز ســتر عورتــت هــم ز تکبیــر و تشــّهد، »نــاس« یــا »عــم«
ــا ــوره اینج ــد س ــتحباب باش ــه اس  بود ســّنت كــه خوانــی این دعــا را(64 ب

»ال اله اال اهلل حّقاً حّقاً، ال اله اال اهلل ایماناً و صدقاً، سجدت رّب تعّبداً و رّقاً، آمنت بما 
كفروا واعترفت بما انکروا و أجبت بما دعوا الی اهلل ربّنا و رّب آبائنا االّولین«65

 فصل دوازدهم در تشّهد66
تشــّهد زانهــا  بــود  دیگــر  ــد یکــی  ــود از67 تعّب ــن نب ــون رك ــی چ  ول
 همــه فعــل نمــازت بــر كمــال اســت اگــر تركــش كنــی ســهواً حالل اســت
ــا ــلیم اّم ــس ]از[68 تس ــای آن پ  بــود واجــب بــه حکــم شــرع بــر مــا قض
 بدین صــورت كــه  مکتــوب  اســت  می خوان: تشــّهد آنچــه مطلــوب اســت مــی دان

»اشــهد أن ال الــه اال اهلل وحــده ال شــریک لــه؛ و أشــهد أّن محمــداً عبــده و رســوله؛ 
اللهــم صــّل علــی محمــد و آل محمــد«

ــاح اســت: ولــی تخفیف69هم گاهــی صــالح اســت ــی مب ــه این صــورت اگرخوان  ب
»اشهد أن ال اله اال اهلل؛ و أشهد أّن محمداً رسول اهلل؛ اللهم صّل علی محمد و آل محمد«70

شــهادت بــر  را  مصطفــی   مقــّدم گــر كنــی نبــود عبــادت درود 
 مؤخــر گــر كنــی72 سســت اســت محکــم شــهادت بــر رســالت دان71 مقــّدم
ــازت ــل نم ــود باط ــی ش ــن معن  در ایــن صورت چــه حاصــل از نیازت ازی
ــت ازیــن الفــاظ مخصوصت ثمر نیســت73 ــر نیس ــرادف كارگ ــاظ م ــه الف  ك
تعّبــد از  تشــّهد  در   بــود چندان كــه برخوانــی تشــّهد نشســتن 
بینــی اســتحباب  ز  را   كــه مایــل بــر ســرین چــپ نشــینی تشــهد 

 فصل سیزدهم در تسلیم74
 كــه ایــن تســلیم واجــب نیســت یاهســت دگــر تســلیم و اینجــا قول هــا هســت
 بلــی حکمی كــه حاكم76 كرد خوب اســت ولــی در دین حق این خود وجوب اســت75
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ــی اشــارت ــر خواه  بــود تســلیم ایــن لفــظ در عبــارت:77 ســوی تســلیم اگ

 »السالم علیکم ورحمة اهلل وبركاته«
ــلیم ــرض و تس ــود ورد ســالمت ف  بــه ایــن الفــاظ بــی تأخیــر و تقدیــم ب
شــریعت در  اّمــا  ركــن   جلــوس اســت و ســکون مشــروط صّحــت نباشــد 
 چــو كــردی تــرک مأیوســی ز طاعات دگــر شــرط اســت ترتیــب78 و مواالت
ــان ــب ز ایم ــت واج ــم ركع ــه دوی ــوت از روی اســتحباب می خــوان: ب  قن

ــک  ــه اال اهلل المل ــم ال ال ــّی العظی ــه اال اهلل العل ــم ال ال ــم الکری ــه اال اهلل الحلی »ال ال
الحــّق المبیــن ســبحان اهلل رّب الســموت الســبع و رّب االرضیــن الســبع و مــا فیهــّن 
و مــا بینهــّن و مــا تحتهــّن و هــو رّب العــرش العظیــم و ســالم علــی المرســلین و 

الحمــد هلل رّب العالمیــن«79
ــانی ــون رس ــا چ ــود بدین ج ــاز خ  فــرح یابــی چــو ایــن تســبیح خوانــی نم
زهــرا پــس از فرضــت ز اذكار80 و دعاهــا تســبیح  فاضل تریــن   بــود 

ــورت  ــی اهلل«. ص ــًة ال ــا قرب ــالم لندبه ــا الس ــرا علیه ــة الزه ــبیح فاطم ــّبح تس »یس
ذكــر تســبیح و اعــداد آن: اهلل اكبــر: ســی و چهــار بــار؛ الحمــدهلل: ســی و ســه بــار؛ 

ــار.81 ســبحان اهلل: ســی و ســه ب

ــت الکرســی اســت بســیار ابــرار ز وردت آی ســلطان  از  نعتــش   ثــواب 
والیــت شــاه   كــه در معنــی كالم اوســت آیــت امیرالمؤمنیــن 
ــوده نقــل از شــاه ســرمد ــد چنیــن فرم ــی محّم ــّق یعن ــی ح ــن وح  امی
 بخوانــد، خلــد را بر]خود[كند عرض82 كــه  هركــس آیت الکرســی پس از فــرض
ــع نباشــد روز حشــر از حکــم صانــع ــچ مان ــش را هی ــت رفتن ــه جّن  ب

 فصل چهاردهم در مبطالت نماز83
 نمــازت را همــان چیــز اســت مبطــل ز هــر چیــزت84 طهــارت گشــت باطل
 بــه عمــدش تــرک رّد بی نیــاز اســت دگــر چیــزی كه واجــب در نماز اســت

 كــه جاهــل را ز تــرک آن الم نیســت اگــر جهر اســت یــا اخفات، غم نیســت 
 نمــازت باطــل اســت ای مــرد عــارف وگــر كرده اســت تندی85چــون مخالف
 ز تســبیح و دعــا چون نیســت، مبطل دگــر گفتــن دو حرفــت هســت حاصل
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روی گردانیــدن  قبلــه  از   نگه كــردن به پــس را همچنین گوی دگــر 
بهــر دنیــا گریــه كــردن از   دگر نوشــیدن اســت86 آن گاه خوردن وگــر 
ــه87 دگــر از خنــده چــون باشــد بــه قهقــه ــازت گاه و بیگ ــل نم ــود باط  ش
ــع ــالم و راك ــاجد از اس ــدان ای س  چــو ســهوی در نمازت گشــت واقع88 ب
نباشــد ــد نمــازت را همــه مبطــل89  ــل نباش ــزان باط ــی ك ــود بعض  ب
اعــاده91 چــو در ركن اســت نقصــان یا زیــاده90 كــرد  ببایــد  را   نمــازت 
ــان ولــی ســهوی كه در وی نیســت بطالن ــاب عرف ــد ارب  دو قســمش كرده ان
ــب ــت واج ــی نیس ــی كان را تالف ــب یک ــرد طال ــدارک م ــد از92 ت ــو ش  نک
برائــت بــه تــرک جهــر و اخفــات قرائــت خــود  نمــاز  از   نیابــد93 
ــت ــا ركوع ــر ســجده ی ــرک ذك ــه ت  نیفتــد بــا قضــا هرگــز رجوعــت ب
 نمــازت نیســت باطــل گر كنــی درک چــو اطمینــان به رفع ســر كنــی ترک
ــروا ورت وقــت ســجود از هفــت اعضــا ــت پ ــردد نیس ــروک گ ــی مت  یک
تشــّهد حیــن  در  آرام94   چــو گــردد تــرک95 هــم داری تعبــد دگــر 
 نمــازت تــا بــود كافــی و وافــی بــود قســم دویــم كــردن تالفــی
ــی«  بــه یــاد آیــد تــو را در ســوره خوانــی اگــر ســهوت شــود »ســبع المثان
الهــی قــول  از  »الحمــد«   دگــر از ســوره هــر یک را كــه خواهی بخــوان 
 تــو را پیــش از ســجود آیــد بــه خاطر اگــر تــرک ركــوع از ســهو ظاهــر
ــزی دران وان ــه برخی ــب ك ــود واج  ركــوع و ســجده آری در پــی آن96 ب
اوفتــادت تركــی   ولــی97 پیــش از ركــوع آیــد بــه یادت وگــر در ســجده 
ادا كــن روان بنشــین ســجود بی ریــا كــن را  باقــی  و   دگــر برخیــز 
ــی ــن بی خالف ــه در دی ــدان ای آنک  كــه هــر ســهوی كــه آن دارد98 تالفی ب
را ســجود ســهو باشــد واجــب آن را طالبــان  حریــف  آرد   به جــا 
زیــادت و  نقصــان  ز  را   ســجود ســهو باشــد99 در عبــادت نمــازت 

 خاتمه در بیان سهو100
 كــه ظن اینجــا101 نمودار یقین اســت بدانــد هــر كــه او جویــای دیــن اســت
ــم ــی گ ــه كن ــش را هرگ ــاز خوی ــیم نم ــت ز س ــی دوم ركع ــه نشناس  ك
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 نمازت هــم بدان صورت تمام103 اســت بــه هــر یک ظن بــری كارت به كام102 اســت
 چو شــک كردی ز نو كن هیچ غم نیســت104 چو ركعت از دو یا ســه بیشــتر نیســت
ــد ــک درآی ــت ش ــار ركع ــر در چ  در اینجــا چنــد صــورت رخ نمایــد105 وگ
 بنــه بــر ســه بنــاء و ســاز آخــر میــان دو و ســه شــک شــد چــو ظاهر
بگــذار از آن پــس ركعتــی از قــول ابــرار اســتاده  احتیــاط   بــرای 
ــته ــذاری نشس ــه بگ ــی ك ــر خواه ــته وگ ــد خجس ــو می آی ــت از ت  دو ركع
 بنــا بــر چــار در دیــن اســتوار اســت وگــر شــک در میــان ســه و چار اســت
ــاری106 ــر ب ــا یکــی از به می گــذاری دو ركعــت ی ســتاده  یــا   نشســته 
 بنــا بــر چــار اگــر كــردی108 نکو شــد ورت107شــک در میــان چــار و دو شــد
ایســتاده دو ركعــت بعــد ازآن صاحــب عباده109 احتیاطــا110ً   گــذارد 

و چــار كــردی دگــر هــر گــه كــه شــک اظهــار كردی و ســه  دو   میــان 
نهــادن می بایــد  چــار  بــر  دادن بنــا  اتمــام  را  خویــش   نمــاز 
گــذاری دو ركعــت بعــد از آن111 برپــا گــذاری را  آن  احتیــاط   بــرای 
ــته ــم نشس ــت ه ــد دو ركع ــی بای  ادا ســازی بــه ایــن نهــج112 خجســته ول
ــج وگــر شــک شــد میــان چــار یــا پنــج ــتاده بی رن ــود اس ــر ب ــیند گ  نش
 ز بهــر احتیاطــش ركعتــی بــس نمــاز خویــش بگــذارد از آن پــس
 شــود چــون از نمــاز خویــش رســته وگــر باشــد در آن حالــت نشســته
بایــد ســهو  بــرای  از  ســجده   تالفــی بیــش از ایــن كــردن نشــاید دو 
 كنــم ظاهــر كه پنهــان همچو گنج اســت وگــر شــک در میــان ســه و پنج اســت
نشســتن بایــد  بــود  قائــم  رســتن اگــر  بــاز  تشــّهد  و  تســلیم   ز 
می گــذارد113 احتیاطــاً  ركعــت   دگــر زیــن بیــش تکلیفــی نــدارد114 دو 
ــرد  میــان ســه و چــار و پنــج شــک كــرد وگــر چــون در نمــاز خویشــتن َم
ــد ــال بین ــام آن ح ــت قی ــو در وق نشــیند چ بایــد  روان  حالــت  آن   در 
 دهــد آن مؤمــن نیکــو ســرانجام نمــاز خویــش را اتمــام و انجــام115
 بــرای احتیــاط و صیغــه ایــن اســت: دو ركعــت كردنــش امــا یقیــن اســت

 »اصلّی ركعتین احتیاطاً قائماً لوجوبه قربًة الی اهلل«
دو ركعت نماز احتیاط ایستاده می گذارم واجب تقرب به خدا116
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ــک رو ــرد ی ــذارد م ــر گ ــته گ  بــه جـــای »قائمــاً« گــو، »جالســاً« گــــو نشس
دانــی117 نــوع  آن  احتیــاط  ــی نمــاز  ــته خوان ــه آهس ــه در وی فاتح  ك
ــر آن »الحمــد« ترجیــح تــوان هــم خوانــد پیــش بعــض تســبیح118  ولــی دارد ب
 نمــاز احتیــاط آن نــوع اوالســت نمــاز اصــل هــر نوعــی كــه اعالســت
ــب ــرد طال ــر الشــّک اگــر شــد م  نمــاز احتیاطــش نیســت واجــب كثی
 كنــد ایــن نــوع نّیــت صاحــب هــوش وگــر ناگــه تشــّهد شــد فرامــوش

 »اتشّهد التشّهد المنسّی فی فرض الظهر اداًء لوجوبه قربًة الی اهلل«119
ــهد ــا تش ــد ی ــا ش ــر قض ــجودت گ ــد س ــت الب ــان هس ــارت در قضاش  طه
ــرورت از آن پــس قبلــه اســت و ســتر عــورت ــی را ض ــر مصلّ ــد م ــه باش  ك
 ادای نّیتــش ایــن اســت بی ســهو: تــو را چــون ســهو گردد ســجدۀ ســهو

 »اسجد سجدتی السهو فی فرض كذا اداًء لوجوبه قربًة الی اهلل«
 نباشــد121 ســجدۀ ســهوش ضــرورت كثیــر الشــّک بــود او كــم كــدورت120
 نــداری احتیــاط از ســجدۀ ســهو تــو را چــون ســهو در ســهو اســت بی لهــو122
ــازت بــه وقــت ســجده هنــگام نمــازت ــت  ازكارس ــه هس  هرآن حکمی123ك
را هــم معتبــر دان  دعا این اســت وقــت ســجده برخوان: ســجود ســهو 

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم * اللهم صّل علی محمد وآل محمد«124
مگــذار زار  را  »حیرتــی«   اســیر نفــس بــد كــردار مگــذار خدایــا 
 دلــش از نــور طاعــت ســاز روشــن125 بـَـرو ایــن كهنــه گلخــن ســاز گلشــن

 الهی پادشاِه ما126 مه و سال
 بماند همچو این تاریخ خوشحال

خمس و أربعین و تسعمائة )945(127
]تمــت بعــون اهلل فــی ســلخ شــهر ربیــع االول ســنه 1121 بَِیــد العبــد المذنــب 

محمــد محســن ابــن حاجــی مؤمــن مشــهدی[128

پی نوشت
1. نک: خوشگو، 1389: 205.

2 . ازجمله: نوایی، 1363: 153.
3 . والــه داغســتانی در این بــاره می نویســد: »از ماوراءالنهــر اســت. چــون وی 
ــد.  ــح می نهادن ــود ترجی ــر وج ــش را ب ــک عدم ــردم آن مل ــوده، م ــریّه ب اثناعش
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ــت  ــه مالزم ــده، ب ــران آم ــه ای ــور ب ــان شــاه طهماســب ماضــی مغف ــذا در زم له
ــام میرزا  ــتانی، 1383: ج 1، 585(. س ــه داغس ــک: وال ــد.« )ن ــّرف ش ــاه مش پادش
ــک:  ــم.« )ن ــه از تون ــت ك ــا خــود می گف ــروی اســت، ام ــد: »م ــز گوی ــوی نی صف
صفــوی، 1389: 156. بــرای آگاهــی بیشــتر دربــارۀ حیرتــی و اختــالف در نســبت 

وی، نــک: رحیم پــور، 1394: بیســت وچهار ـ بیســت وهفت(.
4 . واله داغستانی، 1383: ج1، 586.

5 . رحیم پور، 1394: پنجاه ودو.
6 . حسینی اشکوری، 1389: 11ـ12.
7 . استادي، 1389: ج4، 396 و 399.

8 . منزوی، 1365ش/ 1986م: ج7، 840.
9 . نسخۀ 2: به

10 . نسخۀ 2: در سبب نظم كتاب مصّنف گوید:
11 . نسخۀ 2: الشروع في المقصود بعون الملک المعبود 

12 . نسخۀ 1: فاضل تر
13 . نسخۀ 1: چون

14 . نسخۀ 1: از
15 . نســخۀ 2: طهــارت و نظافــت بــه معنــی پاكــی و نزاهــت و در اصطــالح اســمی 

اســت از بــرای وضــو و غســل و تیّمــم.
16 . نسخۀ 1: كزان

17 . افزوده از نسخۀ 2
18 . نسخۀ 1: در
19 . نسخۀ 2: چو

20 . نســخۀ 1: وضــو می كنــم از بــرای مبــاح نمــاز از بــرای واجــب اســت بــه قــرب 
بــه خــدا.

21 . افزوده از نسخۀ 1
22 . از ایــن بیــت تــا جایــی كــه پرانتــز بســته می شــود، برگ هــای نســخه 2 پــاره 

شــده و از روی نســخه 1 بازخوانــی شده اســت.
23 . در اصل: چو استنشاق هست از جمله مستحبات.

24 . كذا. صحیح آن »غائط« است.
25 . ابیــات داخــل پرانتــز، بــه علــت پارگــی صفحــات نســخۀ 2، از روی نســخۀ 1 

بازخوانــی شــد.
26 . نسخۀ 1: نباشد
27 . نسخۀ 2: عظایم
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28 . افزوده از نسخۀ 2
29 . افزوده از نسخۀ 2

30 . نسخۀ 1: در واجبات تیّمم و صفت افعال آن.
31 . نسخۀ 1: ثوابت

32 . نسخۀ 2: دو تیر انداز ره
33 . نسخۀ 1: حال

34 . نسخۀ 2: درآید
35 . نسخۀ 2: كند نظاره او بر

36 . نسخۀ 1: ثواب
37 . نسخۀ 1: به قرب دست با خاک

38 . افزوده از نسخۀ 2
39 . نسخۀ 2: باید

40 . نسخۀ 1: گفت و گویی است
41 . نسخۀ 1: نیست

42 . این بیت افزوده از نسخۀ 2
43 . نسخۀ 2: نماز

44 . نسخۀ 2: كه دیوار تیمم را ضراب است.
45 . افزوده از نسخۀ 1
46 . افزوده از نسخۀ 2

47 . نسخۀ 2: فصل اول در نماز مسافر و شروط آن.
48 . نسخه 1: چو باشی در حضر ور نه مسافر.

49 . این دو مصرع افزوده از نسخۀ 1
50 . نسخۀ 2: سفر

51 . نسخۀ 2: بیش و كم هم
52 . نسخۀ 2: فصل دویم در بیان شناختن وقت نمازها.

53 . نسخۀ 1: خاص
54 . نسخۀ 1: به خفتن خاص را آن دم فرا كرد.

55 . نسخۀ 1: كان
56 . نسخۀ 2: فصل سیم در شناختن قبله و ذكر عالمت آن.

57 . نسخۀ 1: باید
58 . نسخۀ 2: و غایت در سجود و در نماز است.

59 . در نسخۀ 2 از این بیت تا آغاز فصل دوازدهم )در بیان تشهد( افتادگی دارد.
60 . كذا. درست آن »غائط« است.
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61 . مصرع دوم یا اول این بیت افتاده است.
62 . اشــاره بــه عبــارت »الصــالة خیــر مــن النــوم« در اذان صبــح مطابــق مذاهــب 

اهــل ســّنت.
63 . كذا. گویا یک كلمه از این مصرع نوشته نشده است.

64 . افتادگی نسخۀ 2 تا این جا به پایان می رسد.
65 . نسخۀ 2: ال اله اال اهلل حّقاً حّقاً ال اله اال اهلل ایماناً و تصدیقاً.

66 . نسخۀ 2: فصل چهاردهم در بیان تشهد و شروط آن.
67 . نسخۀ 2: در

68 . افزوده از نسخۀ 2
69 . نسخۀ 2: تحقیق

70 . افزوده از نسخۀ 1
71 . نسخۀ 2: گر

72 . نسخۀ 2: به توحید ار كنی
73 . نسخۀ 2: از این الفاظ مخصوص است ترتیب.

74 . نسخۀ 2: فصل دیگر در بیان سالم دادن و شروط آن.
75 . نسخۀ 2: ولی در دین احوط این وجوب است.

76 . نسخۀ 1: شارع
77 . در نسخۀ 2 به جای این بیت: »صورت سالم این است«.

78 . نسخۀ 1: تسلیم
79 . نسخۀ 2 فاقد این دعا است.

80 . نسخۀ 2: اركان
81 . افزوده از نسخۀ 2

82 . نسخۀ 1: فرض
83 . نسخۀ 2: در بیان مبطالت نماز و شروط آن.

84 . نسخۀ 1: ز هر چه كان
85 . نسخۀ 2: بندی

86 . افزوده از نسخۀ 2
87 . نسخۀ 2

 شــود باطــل نمــازت گشــت واقــع دگــر از خنــده باشــد چــون بــه قهقع
88 . افزوده از نسخۀ 1

89 . نسخۀ 2: باطل
90 . نسخۀ 2: زیادت
91 . نسخۀ 2: عادت
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92 . نسخۀ 2: در
93 . نسخۀ 2: نباید
94 . نسخۀ 2: احرام

95 . افزوده از نسخۀ 2
96 . نسخۀ 2: ركوع آری و سجده از پی آن

97 . نسخۀ 1: اگر
98 . نسخۀ 1: اندازد
99 . نسخۀ 1: ماند

100 . نسخۀ 2: خاتمه در بیان شکی كه در نماز واقع شود و شروط آن.
101 . نسخۀ 2: كه این جا ظن

102 . نسخۀ 1: تمام
103 . نسخۀ 1: به كام

104 . در حاشیۀ نسخۀ 1:
ــا شــام ــح ی ــاز صب ــر شــک در نم آرام اگ گیــر  و  بگیــر  ســر  از   كنــی، 

105 . نسخۀ 1: درینجا صورت رد كم نماید
106 . نسخۀ 2: از روی یاری

107 . نسخۀ 1: وگر
108 . نسخۀ 2: چون دادی

109 . نسخۀ 2: عبادت
110 . نسخۀ 2: احتیاط او
111 . نسخۀ 1: آن زمان
112 . نسخۀ 2: به آیین

113 . نسخۀ 1: می گذارد
114 . نسخۀ 1: ندارد

115 . نسخۀ 1: انجام و اتمام
116 . ترجمۀ فارسي افزوده از نسخۀ 2

117 . نسخۀ 2: خوانی
118 . نسخۀ 2: ولي در پیش بعضی خواند تسبیح.

119 . افزوده از نسخۀ 1
120 . نسخۀ 2: كثیر السهو گو كم كش كدورت

121 . نسخۀ 2: كه نبود
122 . نسخۀ 1: بي سهو
123 . نسخۀ 2: حکمت
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