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Ишнийаз б. Ширнийаз ал-Хорезми (ум. 1791 г. в Каргале). Видный богослов, 

прибывший проповедовать в Поволжье из Хорезма. Автор ряда сочинений, в том числе 

'Ака'ид Булгарийа, сохранившегося в трех списках. 

Набор текста выполнен М.И. Газимзяновым по наиболее качественному и близкому к 

автографу списку: Восточный Сектор ОРРК НБ КФУ 5979 т. 

  

 خوارزمی شیرنیاز بن اشنیاز

 بلغاریة عقائد

/46б/ 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 باطن الرونک بنده آریتور کم صانعی الرین مرعوب برایع ننک ضقی و لرین عجایب ننک حکمتی اوچون کورکازمک

 زیدۀ و ئنات کا فاسید و رقیهء بر و صغاء صغاء صر اول تورور نازل نهایه بال درود و برله الری تعب سفر الرین

 اصحاب و وا وآل غه مطهرات واج وان حضرتالرینه محمد االرض فی و احمد السماء فی ناسوتی و الهوق موجودات

 الحقیر فقیر من ترورکم بو دین بوتحریر عرض الدعواة تبلیع و الصلوت و الحمد بعد أما غه اجمعین علیهم تعالی هللا رضوان

 الشأن عظیم هللا ذنوبهما هللا غفر خوارزمی شیرنیاز بن اشنیاز البضاعة قلیل

/47а/ 

 هللا خیرالرین دعأ ننک عنها تعالی هللا راضی عایشه حضرتی ایردیم توشوب غه والیتی بلغار برله تقدیری ننک حضرتالری

 ساچکل یعنی دیب العلماء ارزاق شتت اللهم کم ایرکانالر قیلعان دغأ اسلمین ام واول کم دین سببی قیلعانی اجابت تعالی

 بر بزالرکا کم قلدیالر التماس ا الری جماعت ننک والیة واول مدتی بریل بولدیم قوناق آنده و رزقن الرننک عالم پریشان

 و اسالم سنن و اسالم و ایمان و واجباب و احکام و ارکان و شرأیط و فرایض ینه و دیب ایردی برسانک تبب عقیده ترکی

 جهل و التماسالری ننک جماعت واول دیب تابسون بیان اجماال هم موقت دائمی فرض و لغایه عین فرض و فریضه چهل

 دین

/47б/ 

ومآوقوید اوچون لقیم قیلماق شروع غه کتابت  خاکسرغه عریب من قیلغایالر اعتقاد کوروب تا دیب بلغاریه عقاید رسالغه بو 

 بر قسمدیر ایکی فرض کم بولغیل اکاه و بیلکیل بعده و آمین قیلغایالر خیر دغأ غه والریم اجدا و آباء و غه استادالریم و

 قصد کور کا کونکل لحظ بر اکار الر ساقالغای کوکنلده دائمی کم تورور اول دائمی فرض موقت فرض بری و دائمی فرض

 اول موقت فرض و ذلک من باهلل نعوذ بولورالر فر الرکا کورکوزسه کا کوکنل ضدین فرض اول یعنی چیقارسه برله

 آی بر نمازیلده بش موقت فرض و تورور المیان دائمی فرض بولماس فرض بورون دین قتی و بولور فرض وقیتده تورور

 و قیلماق حج بولسه قدرتی و برماک زکوة سه یت نصابغة ومالی رمضان شریف ماه روزۀ

/48а/ 

 فرض و اوزیکا ننک مکلف هر تورور عین فرض بوالر و قیلماق قتال برله آالر الر کلسه اوستیکا اهل قیلیب کافرالغلبه و

 صلوة و عطسه جواب و سالم جواب مثل بولور ساقط دین الر اوزکه برله لیقی قیلماق ادا کشی بر کم تورور اول کفایه

 سالم رد   کا کشی شول برسه سالم توتوب آدین اوننک بر کشی برکان سالم اما لیق بارمق غه غرات اوستیکا کافر و جنازه

 من به ماجاء جمیع برله صغاتی تانوب حضرتالین الشأن عظیم هللا اهم و مقصود زیاده الرده فرض بو و بولور عین فرض

ولرس محمد نبینا هللا عند  حادث عالم کم بیلکیل تورور بلمک حدوثین ننک عالم واسطه غه موفت بو و ایردی نمق اینا غه هللا 

ل یعنی تورور  تکنری بولدی بار صونک آندین رایردی یوق او 

/48б/ 

 هللا یراتقوچی نی عالم و ایتورالر الرکا نمرسی غیری دین هللا دیب عالم و برله تکوینی و قدرتی و سی اراده ننک تعه

لی ننک لیغی بار یعنی همیشه تورور بار و تورور بر و تورور  الیق غه بارلیقی و کا برلیکی همیشه و بولماس آخری و او 

 آننک و بولماس نقصانی و عیبی و اوحشامس کا نمرسه هچ اول و بیلماسی بوال مثل آنکا مخلوق بر تعه واجب اول تورور
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اتندنذ الر صفات اول و تورور بار صفاتی سکز  نفسه فی و الر تورور غیر ذاتندن مفهومده و ایرماز ممکن آیریلماقی 

 هللا یعنی تورور لیک تریک بری الرننک صنت اول و تورورالر ایری و ازلی و قدیم سی همه تورور بار وجودالری

 آننک تورور قایم کم برله حیات صنعة لیکه تریک بلکه ایرماس برله جان لیکی تریک ترور تریک

/49а/ 

 مختاج غه صواکن و عقل بیلماکده و بلور ممتنعاتی و ممکناتی تعه هللا یعنی بیلماک یعنی ترور علم صغتی بر و غه ذاتی

 و وجود خواه کا نمرسی بر هر یعنی تورور قوة یعنی تورور قدرة بری و بیلور برله سی قدیمه صغة دیکان علم بلکه یرماس

 عدم و وجود ننک ممکن یعنی تورور لیق الحاق حواه یعنی تورور اراده بری و تورور مساوی تطقی ننک قوتی عدم حواه

 و اراده و قدرة یعنی ترور لیق چیقارمق وجودغه یقنی خال عدمدین یعنی تورور تکوین بری و قیلور راحج برین ننک طرفی

نلیک بولور موجود ممکن اول الر تابولسه تغلق یعنی وجود ممکن بر صفت اوچ بو و تکوین  لولماقغه موجود وقت ارادتی 

 بریکالم و قیلورالر تأثر نچه اعتبار آننک تکوین و قدرة تابسه تغلق

/49б/ 

 محتاج کوزکا کورسه و کورمک بری و ایرماس برله تاوش و خرف و ایرماس محتاج کا تیل سوزالمک یعنی تورور

اسایرم محتاج قوالقغه اشتمک بری و کورار برله صفتی بصر بلله ایرماس  صفت بو و اشتور برله صفاتی و سمع بلکه 

 صوراتالنماس تکثر برینده هچ ننک الر صفت بو و تورورالر قائم ذاتینه ننک تعه تورورالرتنکری قدیم تمامی الرننک

 تعلق کا ممکن وجود تکوین مثال بولورالر متکثر نچه اعتبار الری تعلق الر صفت بعض مکر رنچه اعتبار ننک اوزالری

 تعلق که اولتورمک دیرالر احیأ تاپسه تعلق که ترکوزمک دیرالر ترزیق تاپسه تعلق که برمک رزق دیرالر اعدام تاپسه

 تعلق تغه بویورو کالم منال و دیرالر ته اما تاپسه

/50а/ 

ارةعب کالم صفة دیرالر اخبار تاپسه تعلق خبرکا اکر و دیرالر نهی تاپسه تعلق غه قیلماق منع و دیرالر امر تاپسه  تورور 

 ترور قدیم و اوچون بولعان عبارة دین قدیم معنی شول تورور هللا کالم قرآن ذاتینه ننک تعالی هللا ترور قائم کم دین قدیم معنی

 کورمک نی تعه هللا ایرماس دین الر قیلعان جمع مخلوقالر یعنی تورور مخلوق غیر و ترور یوق اپتداسی ننک هللا اول یعنی

 لیک کورمک اآلخرتده دار نی تعه هللا ترور بولوب ار و احادیث و آیات سزا شک تورور ثابت برله نقل تورور جائز عقال

 چچک نحیشی کرکانده اوچماقغه کم بولوب یوزالر یعنی ناظره ربها الی ناضره یؤمن وجوه تعه کقولسه برله کوزی باش که

 بو قیلعوچی نظر و اچیلور الردای

/50б/ 

 دای الرینکز کورکان مثل بنکزنی کورارسز سزالر یعنی البدر لیلة القمر ترون کا ربکم سترون انکم م عه قوله و ینه بولور

 جهته نی تعالی هللا کوریلور بس بولماس ده صفت کورکان نی مخلوق بر ینه مخلوق بر کورمک نی هللا ده کچه تورتنچی انی

یلکانکور دین کورکوچی سی شعله کوزننک و سز مقابله سز مکان و سز  الرین فعل الرننک بنده و بولمای متصل کا 

 فعلنده ننک نبده مؤثر اخچه دیر دکل مؤثر کسبی ننک نبده و ترور تعه هللا خالق ترور سبب کا نبده و ترور تعه هللا یراتقوچی

ربولو مدخلیتی الجبله فی اما بولماس تآثری ننک الری کسب ننک الر بنده و ترور صفتی قلمق خلق ننک هللا  چقما کون مثال 

 بولماقلق یراتقؤچی نی کیچه و کوندوزنی اما غه موجود کوندوز دای مدخلیتی ننک قلق

/51а/ 

 وجودینده ننک کچه شمس عروب شوندای و دکلدور مؤثر دور الجبله فی سبب نهارده وجود شمس طلوع ترور تعه هللا

 و محبتی تکوینی و وقدرتی سی اراده خداننک بوله طاعة الری فعل الرننک قل اکر ترور تعالی هللا مؤثر آما بار مدخلیة

یمحبت و رضاسی بولسه معصیت اکر و بولور برله رضاسی  نمرسی هر بولور برله قدرتی و تکوین اراده اما بولماس برله 

 و صونک کسکاندین کسلماک کلی و صونک دین اولتورکان اولماک مثل بوله حاصل دین سونکی ننک فعلی ننک انسان کم

 دین اجل اولکاندور تیب اجلی مقتول و ترور یوق دخلی ننک کسبی ننک بنده تورور مخلوقی ننک هللا سی همه بوالر غیر

 الرکا بنده و بولماس ایکی بولور بر کا نمرسه هر اجل و ایرماس بورون

/51б/ 

 قلسه اراده ایرماس واجب نمرسه هچ غه تعه خدای و ایرماس واجب غه تعه هللا قیلماق خلق نی لق یخشی یادیناده و دینده

کوزورکر کا جنب باعشالب کناهین ننک عاصی قلسه اراده و قیلوردا عذاب نی مطیع  غه مطع بولغاندور جاری عادتی اما 
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 بنده لغان خداه تورو کورسا یولین ننک شریعت غه سی بنده لعان خداه تعه هللا و قلماقعه عزاب عاصیغه و کا برمک ثواب

 و اولماس انتامای آنی بولسه رزقی مقرارلی نی حرامدین و دین حالل انسان هر ترور رزق حرام و قلور کراه سین

 اهل برمک نعمت غه غت کا اهل و بولور عه سی بعضی الرننک مؤنی عاصی و بولور عه جمیعنی کافرالرننک قبرغزابی

 منکر و الرنی مؤتی بشرننک قیلماقلغی سوال و دا قبر برمک غراب غه عصیلن

/52а/ 

 حق تریلمق کوننده قیامت صونک اولمایدین یعنی بعث و برله مشهور خبر ترور ثابت منافقالری و کافرالری ننک نکیر و

 حق ترور یول لق ییل منک اوچ ترور صراط آدی کوفرونک تارتلغان اوستونده جهنم و ترور حق بولماقی قیامت ترور

 یوچمق ترور آق سوتدین سوی بولور الری حوض ننک م عه هللا صلی پعمبر یرینده عرصات یعنی ترور حق حوض ترور

عنیی الری کوذه و ترور قینک یعنی برابر الری  بر آندین کشی هر ترور کوب یولدوزالریندین ننک کوک الری چولماک 

 عصیانی ننک لر دعاصی مقرارین الرننک طاعت الرننک مطیع ممنیراده و کورماز سوسزلیق کنیر هر ایچسه سی مرتبه

 آنی بولغای حکمة بر مکده اوچی بلسه هم العیوب علمام تعالی هللا ترور حق نرسه تررغان بال مقراری

/52Б/ 

 کلب بندین جا اوبنک الرکا مؤمنی الری عصیلن الرننک قل یازیلغاندور کم مکتوب یعنی ترور حق کتاب و نیر بلنکا بز

 نما دیب چق سندین ارق اوتلمادیب کوکسدین قولین سول تیشب کسین کوصر الرننک منافق و کافر و یلور بر قولنبعه اونک

نیکو قیامت و ورالر بر قولیغه سول الرین  مؤمنه سین پرده احمت قلور سوال الردین مؤمنی تعه هللا یعنی ترور حق سوال 

 تعه حدای اندین دیر ربی ای نعم ده مرتبه هر قول مؤمنه و مرتبه اوچ ذادیب ذبنک اتغرف ایتور و یاپیب اوستیلما الرننک

وکوندهب اوچون نفعک سننک اورتورمن ایری دنیاده نکنی الر عیب ایردیم اورتکان ایتور  رکم و قچقور منادی کافرالرغه و 

 الر کشی الراندای منافق و بوکافرالر یعنی هللا کدبوابایات الذی هؤالءا

/53а/ 

 الری فرشته غراب ینجرسالیب ون غل الرغه نویون توتوب اندین ترور دیکان یالغان الرین آیت ننک تعه هللا کم ترور

 کا من تموغغه اوالر الر مؤمنی اما چقمازالر تیب کیزق هر بولورالر ده غراب داکا رالر کرکور الیب سودرایب توغغه

 قیعوسی و عمی الرننک مؤمنه کرکان اجماخغه و پرورالر باغچه و ویورت بر حصه ایکی چه مقراری دنیا بو حده اوجما

تخ ول الر نعمت کوزمکان کوز و استمکان قوالق بولور حاضر الدینده الری استکان هرنه و بولماس  وامل الرغه 

 تبیب اوراد شارح بولماس یوق هم اهلی ننک بری هر و بولماسالر یوق نکیر هر تورور ماربار و نار و جنت و بولورالر

 تعه هللا و بولماسالر یوق هم قلم و لوح و روس و کرس و عرش کم ترور

/53Б/ 

 کناه باشقه کفردین و قیلماس مغفرة کفرنی اما اوچون نفع الرننک قل لعان خداه قلور مغفره و غفو کناهالرنی غیری کزدین

 الر شفاعت کوننده قیامت تورور بار ایرکی کرک قلسه مواحنده اوچون کناه صغیره و تورور جائز کرک قلسا مغفرة کبیرنی

نپعمبر بزننک و بولورالر باعیث ققالماقغه غرابدین و هرین کنا برله اذنی ننک تعالی هللا اوتونب دین تعالی هللا  هللا صلی 

 مکا اومت مؤمنه یرالرای اواقماد یا اوالر هم الر دیسه نفیم نغیم پعمبرالر همه بعالب عه کری همت بالن سالم و علیه

 اننک بولوب یالغانچی کوننده حساب اول قلعیل تبعیش ننک هللا رسول   بو اومت اکر ترور جماعت بولغان تابع معناسی

 س بولماعای محروم شفاعیتدین

/54а/ 

 تورور حرام انکا شفاعتم قیلسه اترک عمد نی کیم کشی سلم و علیه هللا صلی پعمبر ترور ایتب کم ترور کلب حدیثده کم نتاک

 تصدیق برله کونکل و تورور پعمبرغه خرادین تورور کلیب کیم شرعیه مکام اول جمیع تورور ایتماق برله تیل ایکان و دیب

 اسبابنی و کورکازیب یولین توغری ننک شریعت کیم توفیق و هدایه و کا الری همه ننک شرعیه احکام شول تورور قیلماق

 تصدیق و اقرار اما کب بولعان رکن ایمانده تصدیق و اقرار تورورالر رنکی ایکاننک هم بوالر ترور موافیق غه مسبباتی

 تکوین ی یم هر توفیق و ایة هر یعنی تورور قدیم و ترور حالق فعل توفیق و هدایة و تورور حادث تورور نبده فعل

 هو کا باهلل رامنت ترور بو مجمل ایمان ترور واجب اجمال ایمان نک پله اجماال برنی مؤمنه اکر ترورالر مخصعص

 جمیع قبلت و صفاته و       باسماء

/54б/ 



Ишнийаз б. Ширнийаз ал-Хорезми. 'Ака'ид Булгарийа 

4 
 

ولرس محمد نبینا تعالی هللا عند منه به بماجأ و باهلل آمنت بولور هم دسیه یاموندای و احکامه  کیم و کلتور ایمان غه م عه هللا 

 تعه خدای جبرائیل حضرت آنی کلتوردیم کیم سنه جمع ننک الر نمرسه اول کلتوردم ایمان ینه و بلدوم دیب تعه هللا عند من

ارلقیب و کا برلیکی ننک تعه هللا کلتوردیم ایمان باهلل آمنت بوترور مفصل در ایمان غه سلم و علیه هللا صلی پعمبر محمد دین  

 مطیع تورورالر الری قل ننک تعالی هللا الر فرشته کم الری فرشته جمیع کلتوردیم ایمان مألیکة و غه الری صفت جمیع غه

 ننک تعه هللا نه کلتوردیم ایمان کتبه و کازالر و بولماز الدرده لیق خاتون و ایرلیک و ایر و بولمازالر عاصی تورورالر

رغهال کتاب یبارکده غه پعمبرالری  م عه موسی توریت دین کتاب تورت یوزده اول و ترور تورت یوزده قورور منزل کیم 

 غه

/55а/ 

 ننک الر کتاب عیر دین فرقان ایندی غه م عه هللا صلی محمد فرقان ایندی غه م عه داود ذبور ایندی م عه عیسی انجیل ایندی

 مثال تورور بار الر آیات نعض و په غه قیامت بولمازتا منسوح عملی هم و قرآنی فرقاننک اما تورور منسوح قرآنی و علی

 نفاسأ و حأیض و جنب و محدث مساس حرمة مثل حکمی ننک نظمی و قراتی اما بولدن منسوح عملی فرون       یا قل

 بلیب کالمی ننک تعال هللا جمیعیان ننک کتاب تورت یوزده اما هرکینر بولماز منسوح بولماق محسوب دین قراتی نمازیننک

 آدنی پعمبر تورور م عه محمد حضرت اخیری عه آدم حضرت اول کیم پعمبرالرغه دیم کلتور ایمان رسله و قیلورن اعتقاد

 الری افضل پعمبرالرننک بو و اوچون یتکورمک حکمین ننک تعه هللا غه خالئف تورور یلکان یبار هر کیم تورور ذات

نییع االخیر الیوم و تورور م عه هللا صلی محمد  دی کلتور ایمان 

/55Б/ 

 بر هر حنه کلتوردیم ایمان یعنی تعه هللا حنه دش خین القدر و وا تورور راست تورور حق کلوری ننک کونی قیامت من

 کوننده قیامت صونک اولکاندین منه دیم کلتور ایمان یعنی الموت بعد البعث بولور برله تقدیری یننک هللا یمانلق و لیق یخشی

هغ لیک تریلمک  اکان بولسه مسلم کشی هر و من دیر مسلم کا کشی شول بولسه مؤمن کشی هر و تورور بر سالم دا ایمان و 

 علیه هللا صلی رسول آنتقانی مواجغ و بولور زیاده برله طاعت بوری ننک ایمان اما بولماس کم و زیاده ایملن و دیرمن مؤمن

چهکس بر اشری غه معراج برله جدی تورور حق ننک سالم و  دین اکرام مسجد ننک معراج بو کشی هو کادی باریب ده 

 قیلسه انکار بولغانین غونچه بار غه اسمامی دنیا یاقتی اول اندین و بولور کافر قیلسه انکار بولغانین قکلی غه اقصی مسجد

 یوقاری اندین بولور متدح

/56а/ 

 کوزی کونکل لین جمال ننک تعالی هللا و کوردی صنی ودوز نی اوچماح کرک پلماک راست هم پقغانین اوستیکا ننک عرش

 بکر ابو حضرت افضل دین امت هم برسی قله دین یعبرالر جمیع و کوردی عیب بی و مثل بی و کیق بی کوردی برله

 قله آندین و ترور عثمان حضرت برسی قله آندین و تورور عمر حضرت افضل الردین هم برسی قله آوندین تورور صدیق

لیع حضرت برسی  م عه هللا صلی پعمبر یعنی تورور اوزرینه ترتیب بو هم خالفت و اجمعین علیهم تعه هللا رضوان ترور 

 قلدیالر شرعیه احکام تنفیذ بولوب هللا رسول خلیفة عنه تعه هللا رضی صدیق بک ابو حضرت صونک دین الری وفات نک

ذتنفی بولوب خلیفة عنه تعه هللا رضی عمر حضرت صونک االردین و  حضرت صونک االردین و قلدیالر شرعیه احکام 

 شرعیه احکام تنفیذ بولوب خلیفة عنه تعه هللا رضی عثمان

/56Б/ 

 تمام خالفتی ننک علی حضرت و قیلدیالر شرعیه احکام تنفیذ بولوب خلیفه وجهه هللا کرم علی حضرت صونک دین قیلدیالر

تخالف بو و بولدی تمام کامله خالفت صونک دین بولعان  تمام یلده اوتوز صونک دین الری وفات ننک م عه یعمبر کامله 

 دین وجهی نیه نفسا ایردی دین وجهی احتهادی خطادر مقاتله و مخاربه آنداغی ننک معاویه برله علی حضرت اما بولدی

 قیلدی امیر علی حضرت اولتورمک قیلغانالرنی شهید نی عثمان حضرت کم ایردی بو سببی بر ننک مقاتله ایردی ایرماس

 بو باعثی ننک کورکانالری کوردی احسن نی الماق قصاص معاویه حضرت کوردیالر احسن مصلحتن صلح بلکه الر

 ابی بن محمد خلقی ین کیم ایردی بار خط باصلعان مهرالری ننک عثمان حضرت قولیده ننک بکر ابی ابن محمد کم ایردی

 سون بر منکا باشین اولتوروب بکرنی

/57а / 

 اراده بو اما قیلدی حتیار صلح علی حضرت دیب بولماسون فساد ایردی کوب سی قبله ننک بکر ابی محمد ینه و الر

 قیلب مهر کاغرکا برآق اوغورالب الرین مهر ننک عثمان حضرت مروان ایردی یوق کناهرلری هم ننک عثمان حضرت
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یلبق تجسس بکر ابی بن محمد ایردی تاپشوروب جاسوسغه بر یازیب خط انکا  هم اول الیب جاسوسدین اول یولده هین 

 معاویه علی حضرت کم ایردی بو سبب بر نیه و قلدی شهید عثمان حضرت کلیب پلمای لوقین یوق نکاه ندا عثمان حضرت

 کیم صونک دین م عه هللا صلی حضرت خلیفه کم الر ایکان غان قیلدور سوال دین سالم و علیه هللا صلی پعمبر ایتب عه

بتی بولور  خلیفه صدیق بکر ابو سونک دین من کم تورورالر پوروب م عه رسول 

/57б/ 

 بو سوردی دیب بولور کم صونکه اندین و تیب بولور عم کیم یوردیالر بو قیلدی سوال دیب بولور کیم صونک اندین و بولور

 بولدی صادر دین پعمبر سوز بو بولور سائل الر بیوردی صوردی دیب بولور کم صونک اندین بولور عثمان یوردیالر

 قیلدی کمال معاویه سوردیالری اوچون مننک عنه هللا رضی معاویه من سائل کم انکلدر وجهه هللا کرم علی حضرت ایرسه

 اوچون منصب برالری هچ ایردی دین الر وجه بو الر محاربه بو کرک بولسام من دین عثمان خلیفه ایردوم اوزم سائل کم

یلمادیق محاربه اوچون ونفسانیة  هللا صلی هللا رسول معراج و الر قیلدی محاربه دین وجهی قیلماق خطا اجتهادده بلکه الر 

ا ترور حق اول و تکر مقامغه قلغان اراده تعه هللا اندین تکروا آسمانغه برالن تنی ده لیق نماق اوی غه سالم و علیه  مسجد ام 

/58а/ 

 برله مشهور حدیث بارغونکچه آسمانغه دین اقصی مسجد و ترور قابت برله قطعی دلیل وا تکر عه اقصی مسجد دین اکرام

 بس ترور حق االولیا کرامات و ترور ثابت برله الر احد و خبر بارغونکچه الرغه مقام اعلی طرفی اندین و ترور ثابت

 حاضر طعام دین یاغیب و قیلماق قطع یولالرنی بعید ده ازمت مثال چه سی طریقه حالفی ننک عادت کرامات بولور ظاهر

 توال ایاق و اوچماق ا یوزینده هوی و یورکاک آی و یوروکان یرده باتماین اوستندین سو و بولماق حاضر کیم و بولماق

تکرما بو و بولماق خالص بالالردین بولوب یه مقو و اشتمک سوز برله حمادات و تاشی و اچماق آغونی  ترور مغبره 

 قایم قیلماق لضب ه پادیش ترور احبب و مسلمانلرغه و ترور امتی ننک رسول اول کیم ننک کرامت صاحب تعه رسول

 بولور

/58б/ 

 عسکرنی و کا توزمک رنی یرله یوزوقا و قیلماغه اقامت نی قصاص و حدودو و کا یوروتماک نی شرعیه احکام پادشاه اول

 الرغه الطریق قطاع و اوغری و الر یاغی و قیلماقغه صرف یرکا یرلی الیب احبالرنی خر و صدقه و رکقه و اطالندورمغه

 صغیرالرنی و صغیر سز ولی و لیقغه قیلماق اقامت نمازالرین ننک الر عدد و مکازی جعه و اوچون بیرمک تبنیه قیلب قهر

ماقغهقیل تقسیم غه خلقی عسکر آنی کیلسه غیمت کافرالردین و کا الندورمک جفت  و بولور ظاهر پادشاها کم بلکل امیری و 

 ترور سی فرقه بر ننک شیعه کم امامیه خصوًصا سی طآیغه شیغه بولماس منتظر خروجی ینه و لنماس کیز کوزدین خلق

 پعمبر حق بر امام کم ایتورالر

/59а/ 

 حسین قرینداشی اننک صونک آندین ترور حسن اوعلی صونک آندین ترور علی صونک دین سالم و علیه هللا صلی ترور

 علی اوعلی صونک آندین و ترور باقی محمد اوعلی اننک صونک آندین ترور العابدین زین اوعلی صونک آندین و ترور

 حسن اوعلی صونک آندین و ترور النقی علی اوعلی صونک آندین و ترور تعی محمد اوعلی صونک آندین و ترور الرضأ

 و تورور خالق مزهبنرکا بزالرننک سوزالر بو و ترور مهدی منتظر قائم محمد اوعلی صونک آندین و ترور عسکری

 محمد افعالی و شکلی اوزی و بولعای هللا عبد ادی ننک اتاسی و امینه ادی ننک اناسی ننک مهدی قولزده بزالرننک

 پادشاه بولور و قیلعای جاری اندای بولسه تیک نه وقتنده ننک سالم و علیه هللا صلی پعمبر نی شریعت اوحثاغای پعمبرغه

 سندین قیله قریش

/59б/ 

 ننک خلق زمانه و بولماق معصوم و ایرمس واجب هم بولماق دین علی واوالر ترور یرماس واجب بولماق هاشم بنی و

 ده مسلمین امورو بولغای تصرف مالک و لیق بولماق دحی عاقل و بالیع ایرو ننک پادشاه ترور شرط یرماسو واجب افضلی

 بولماس عزل پادشاه و کا برمک الیب اوچین ننک حظلوم دین ظالم و غه السالم دار و مد خفط و احکام تنفیذ بولعای قادر و

 مادانی کا فاسقامیت و صالح بر هر اقورمن وجنازه صالح وفاسقاعه بر هر قیلماق اقتدا نمازنی ترور جائز و برله ظلم و فسق

الرنیبر نرصا ساقالنور بولماسه کافر که  و فاروق عمر و صدیق بکر ابو برورمن تنوقلق و دین برماک نسبت لیقغه یمان 

 یوسوف وا زید بن سعد و قاسی و ابی بن سعید و عوف بن عبدالرحمن و زبیر و طلمه و مرتضی علی و النودین ذا عثمان

 علیهم تعه هللا رضوان جراح بن عبیث
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/60а/ 

تحضر شوندای و دیب ترورالر جنتی اجمعین  ننک قیلماق مسع من قیلور اعتقاد و ترورالر جنتی حسین و حسن و فاطمه 

 برله ساقط امرنهی توشماسالر الری صبه در الر ولیالرنی و حضرده و سزده دین اوستمی پنوک و اتوک غه جائزلغمی

لاه قویوب الرنی معنی اول و ترور واجب قیلماق حمل ظهرالریغه احادیث و ایات و کا مرتبه توغان  قیال دعوی باطن 

 خواه معصیتی و قیلماق رد احادیثنی و ایات و بولور بولماق کافر یعنی کرماک کا دین قامالحده پیقما الرغه منعتی قورعان

 و کغردور توتماق سهل کناهالری و برله قطعی دلیل لیق معصیت بولسه ثابت وقتی هر بولسون صعیر وخواه کبیره

یکش دور کز توتماق       شریغی  بر الردین اسم قلسه یامسز و برله الر صفت بولغان انکاالیق نی تعه هللا السه صفت 

/60б/ 

 قیلسه ارزو کشی بر اکر شوندای و بولور کافر نی وعده یا و عده و قلسه انکا یا و نی ام بر المرالردین یا و نی اسم بر

 دین جهی رضالیق کلسه کشی بر اکر شوندای و اوچون یاعداوة و توتماق ینکل تیب ایردی یولماسه پعمبر بر پعمبرالردین

 جواب ایتسه عالم اول مثال الر جماعت سائل اقیسنده احر وا اولتورسه کشی بر اکر شوندای و کا کشی ایتغان دین سوز کفر

 الر سائل بو و سیندورور طهارمنی ایوقو اول یوقالسه او کایتانب نرسه اوزکا ویا و مندرکه یعنی شکنیر صف و زده تکیه

 عالم اول برله مندر ب یولکله غه معنی بشکه قولین اننک و غورالب او معنی ننک عالم اول دین قولی یتکان زده تکیه

 صندی طهارتنک اوزب

/61а/ 

 کشی بر اکر شوندای و الر سائل اول هم الری همه بولورالر کافر بولسه راضی دین کونکل انکا هم عالم سالر کولوش یتب

هقیلس امر  برسه تورعان بوال سبب کافرکا یاغیر و تورور چوقون نی کشی بر قلسه قصید یا و دین بول کافر کا کشی بر ینه 

 حمینک نکا بولسنک کافر اکر غه حاتون بر برسه فتوی مفتی اکر شوندای و بولور امرکافر اول نی قیلماق کافر برال الر

ندایشو و بولور کافر دیب ایریلورسی ایرینکدین بوزلوب  حرمتی نرسه برنی هر حالده قیلعان یارنا و ده حال اچکان خر 

 جهتی غیری دین قبله کشی شوندای و بولور کافر دیسه هللا بسم حالده اشلکان ن حرام اول بولسه بولغان ثابت برله قطع دلیل

تیجه اوتکان نماز قیلب قصد دین قبله غیر اول اکرچه بولور کافر برله قصد قیلسه نماز قران  بولسه غه قبله 

/61б/ 

 بو بولور کافر هم ایتما برله اعتقاد چند هر ایتسه توروب یکیل کفرنی نرکلمه طهاتی شوندای و بولسه هم توشکان موافیق

 قرای ودخال و تورقماسلق تورقاس یعنی بولماق نومیذ دین رحمتی ننک تعی هللا و برله بری هر مذکورالرننک

انایغ برله فالی تورغانالرننک  منفعت اولوکالرکا تریکالردین ماکلکده بر صدقه و لیقن قیلماق دعا و دور کفر اینانق سوزینه 

 صلی پعمبر و الر دعاقیلماسه اوچون عصیان که رحادام و یتکور الرنی چاچت و قیلور قبول دعاالرنی تعی هللا تورور بار

لمث دین عالمتالر ننک قیامت کانی بر خبر ننک سالم و علیه هللا  و ماجوج و یاجوج و االرض داته و ایتماک خروج دجال 

 ده اصلیه و فرعیه و شرعیه و عقلیه مسائل مجتهدالر و ترور حق قیلماق طلوع مغربدین ننک کون و اسماندین عیسی نزمل

 کا

/62а/ 

نکالرن فرشته تورور افضل الری رسول الر ادم و ترور غفو خطاسی ننک مجتهد اما تبار هما خکافیلورکا  دین الر رسول 

 فرض دین الر کناه لیق قیلماق توبه و دین بولماعانالری پعمبر الرننک فرشته ترورالر افضل الری متقی اونکا ننک ادم و

 جهتی بولماق معصیت دین معصیته ترور بولماق یشمان شریعتده توبه و بولسه بالیع و عاقل کم کا کشی بر هر ترور عین

ونکلک ترور ماماق قوبار و دین  چند هر غه لیق قیلماسی کناه قایتب برله قیلماق قصد حالده قلغان توبه دین معصیت اول نی 

 قولی بو ننک تعی هللا ایرکانیکا عین فرض توبه و نی مظالم و علماالر بعضی تورور قیلب شرط و هم بولسه قادر غه کناه

 اذنین ائها یا قیلورال داللت هم آیته بو و المؤمنون هما جمعا هللا الی توبو و قیلور داللت

/62б/ 

 بو سی معنی ننک آیت غی اول باطنه و االسم ظاهر دروا و قیلور داللت هم آیت بو و نصوحا توبته هللا الی توبوا آمنوا

 آیة النچی ایکی قایتنک غه طاعتی تعه هللا دین عصیات یعنی الر مؤمنی ابی نک جمیع تعه هللا الر قیلنک توبه کم تورور

 ننک تعی هللا الر یایننک کناهدین یعنی الر قیلنک توبه سزالر کلتوروب ایمان کم الر جماعت ای ترور بو سی معنی ننک

 کم ترور بو سی معنی ننک ایة النچه اوچ یبارمکای غه لیق قیلماق کناه قایتب سزالرنی کیم توبه اندای قرشو غه طاغتی

 و زنا و اچماک نی مسکرات و شراب و غرق اچماک بوز الر کناه ظاهر کناهرنی باطن و کناهرنی ظاهر الر قیلونک ترک
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 و نفاق و کنیه و حسود و عداوة مثل کناهر باطن و بوالر غیر و ناحقا و عمدا قتل و الماق باسبب یعنی غصیب و لیق اوغری

   بوالر غیر

/63а/ 

ورمسط ده الری کتاب ننک ثانی الق و مجد ایمان بحقیقة اعلم تعالی هللا و  و زنا مثل بولسه هللا حق انکر معاصی کیم تورور 

 تعی هللا دین معصیت اول قاتیمق و تمیقا تمقادقا تاتار حسر و ایتماق استغفار و قیلماق یشمان سی توبه اننک مثال الخمر شرب

 بر رد برله الر حصلت بولغان مذکور شول سی توبه اننک بولسه عبر صق یعنی عبال مظالم اکر و قرشوا عه طاعتی ننک

 سی رشه و یا و حق صاحب اکر و غه سی رشه و بولسه وفات اکر و غه حق صاحب بولسه حق صاحب اکر ترور قلماق

 کشی بر اکر و کرک قیلماق تصدق اعالرغه نقی نی جنایة معدار مأخوذ مال مقدار برله نیتی حق صاحب بولماسه معلوم

 قیلماق ادا انی صوم و صلوة مثل نی فرض بر دین الر فرض بولسه قیلعان ترک

 /؟/

 امر بولسه واجب به مأمور اکر و ترور تابع کا مأموربه معروفسه امر و کا کشی شول بولسه قیلور توبه ترور واجب

 ترور واجب قیلماق نمای بولسه حرام اکر معصیت و القیاس هذا علی ترور سنت بولسه سنت اکر و ترور واجب هم معروف

کرهم اکر و ترور فرض بل  شرطی ننک ندی و وجوبی ننک منک نمی و معروف امر و ترور مندوب قیلماق نمای بولسه 

 چند هر بولمازلیکی االوجب و قیلغای ایمان بولودین مقبول ینه و تارتماغای کا فتنه منک نمای و معروف امر اول ترور بو

 و کورمکان یعنی کتبسل و ترور ستحب منک نمای و معروف امر ده موضع ن ی بولماغه خونی فتنه بولسه هم واجب

 سی قیلب معصیت سی شورب تیک برله کان نی کناه پلماکان

/63а/ 

 برله ایمان کم دین عنه هللا رضی عمر حضرت ترور قیلنوب روایت تحقیق و ایرماس درست شریعت و ترور کناه برماک

 عمرغه حضرت کشی اول و ده منکره حالت انی الر تاپری و غه یورتی ننک کشی بر دین سقف الر ایردی بولوب داخل

 ال و کم ترور بیوروب تعی هللا کم اول بری قیلدونک خطا دین وچه اوچ سی قیلسام خطا وجدین بر نی منه کم قیلدی نجت

 دین ایشکی کا ر اویال یعنی ابهما ابو نه البیوت اتو و ترور یوروب ینه و تیکشوردینک سی و تیکشورمنک سعنی کتبسوا

 تسلمعوا و تستأسوا حتی تکم بیو غبر تا بیو خلو التر و کم ترور بویوروب نیه و بولرونک داخل دین سطنی وس الر کلینک

 او قیلب طلب اذن تا الرکا اوی غیری الرنکردین اوی اوز الر کرمنک یعنی اهلها علی

/63б/ 

 و قویری انی عمر حضرت برمادینک سالم منکا سی و غه الری جهاعه ننک الر اوی اول برماینچه سالم و ینچه اورکانما

 ترور برله سننک ایمان یا و موسن ترور برله ایمان سن کم الر قیلسه سوال اکر نی قیلماق توبه کا کشی اول قیلدی شرط

 نچه ایمان فرض کیم الر قیلسه سوال اکر و ترور صفتم مننک ایمان و تحقیق ترور مؤمن و من برله ایمان من موآیتغیل

تغیلای ترور ل ترور ایکی کیم   الر قلسه سوال اکر کلتورمک ایمان النچی ایکی و برله الری صفت پلماکسه نی تعه حدای او 

 و مقصدیغه ننک طریقاسانک اول کیم غه طریقی قیلملق داللت یعنی هرایت اول ترور تورت ایغل ترور نچه ایمان رکن کیم

 سبب ایماننک یعنی توفیق نچی ال ایکی ترور تعی هللا حقیقی موصل اما بولور مدخلی غه بوالقی اصل

/64а/ 

 بولماق ازلی تکوین یعنی تورور صفتی ننک تعه هللا سی ایکی بو قیلماق موافیق ایمانغه یعنی قیلماق موافیق کا مسبب الرین

 تورت تیب ترور راست و ترور حق غه هللا عند من م عه النبی جأبه ما جمیع برله تیل قیلماق اقرار النچی اوچ برله اعتباری

 کسبی ننک قل سی ایکی بو و کلتورمای کا کونکل شبه و تورورشک اینانمق و قیلماق تصدیق شوالرغه برله کونکل النچی

 ایملن کیم الر قیلسه سوال اکر ننک تعه خدای ترور خلق توفیق و صداتیه اما ترور مکلضه غه تصدیق و اقرار نبده ترور

حبتو تعه هللا یعنی مکسه کلتور ایمان کورما اول ترور التی ایغل ترور نچه شرایطی  نی اخة احوال حیعی و وزح و 

 کشی اکر یلماک سی حاصه تعی خدای نی غیب علم نچی ال ایکی مکسه کلتور ایمان کورمای

/64б/ 

 تعه حدای هم الر ولی هم پعمبرالر بولور کافر دیسه بیلور بولسه هم یعنی هر چند کا کشی غیر دین هللا نی غیب علم ایتسه

 ننک تعالی هللا النچی اوچ بیلورالر دین وجهی قیلعان عیان تعه هللا بولمای غیب آنده بیلورالر الرنی ایشی بعض یلدورب

 دین عقوبتی ننک تعا هللا تورتالنچی بولور کافر قیلسه قطع امیر دین رحمتی ننک حدا کشی هر و قیلماق امیر دین رحمتی
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ولورب کافر قورقماسه دین عقوبتی ننک هللا کم هر و قمق قور دین غدانی یعنی  حالل نی علیه متعق حالل النچی ربشی 

 حکم الر قیلسه سوال بیلماکرکر حرام نی علیه متفق حرام النچی التی بولور کافر بیلسه حرام حاللنی موندای کم هر بیلماکسه

 بولور رضا بولماس الیب مالین ننک کشی مؤمن کم ترور ایکی ایغیل ترور نچه ایملن

/65а/ 

تورباول ناحق ماسه بر اوزکا  دایم آخرتده و کا کشی مؤمن بالسی قیلب ایمان و رنجتیب و بولماس قیلوب ایسه و بولماس 

 سو سوساغانغه النچی ایکی یوتماق صحبت برله الر عالم اول ترور نچه ایمانغه واجب الر قلسه سوال اکر قالمس دوزصده

هعیاد النچی تورت صفامق و مانکلرین باالالرننک یتیم النچی اوچ برمک  بش صورمق حالین ننک خسته یعنی مریض 

 اکر یراشتورمق الشتوروب صلح نی اورشقان النچی تعی یومق اواوک النچی التی قیلماق احسان خیر کا کشی فقیر النچی

غبالی و عاقل کیم کا کشی بر هر ترور عینی فرض کناهالردین لیق قیلماق توبه و دین هللا اال اله ال کلیمه کم الر قیلسه سوال  

 توبه و بولسه

/65б/ 

 توبه دین معصیت اول نی کونکل ترور توبارمق و دین جهتی بولماق معصیت دین معصیت ترور بولماق یشمان شریعتده

 و علماالر بعضی ترور قیلب شرط و هر بولسه قادر کناهغه جند هر غه لیق قیلماس کناه قایتب برله قیلماق قصد حالده قیلغان

ینع فرض توبه و نی مظالم  نچه ده هللا اال اله ال المؤمنون ایها هللا توبوالی و قیلور داللت قولی بو ننک تعالی هللا ابرکانیکا 

 شول یعنی قیلماق دوامت تالنچی ترور دور ایتماق مرتبه بر اچنده عمرک اول ترور بار فرض بش ایغل ترور بار فرض

چیالن بش قیلماغای انکار کنیر هر قیلوب اعتقاد حق نی کلمه  برله اعتقاد کافر نی کلمه بو اکر کم ده طریقه بو قلماق اعتقاد 

 الر قیلسه سوال اکر بولور مسلمن الیتسه

/66а/ 

 روزه اوچوالنچی نماز النچی ایکی ایمان اول بولور درست برله اش بشر ایغیل بولور درست برله اش نچه مسلمانلق

ره النچی بش برمل زکاة باشدین و دین مال تورتالنچی  قیلماق طواف حج یتسه قورتی بولوب حر و بالیغ و عاقل مسلمان 

ل ترور یتی ایغیل ترور نچی واجبی ننک اسالم الر قیلسه سوال اکر  اچوالنچی قیلماق قربان النچی ایکی نمازی وتر او 

ناطاعیت ننک آتاسی باال فرزند النچی بش قیلماق اطاعتن ایرننک حاتون دورتنچی قیلماق طوافین عمره  النچی التی قیلماق 

 سوال اکر قیلماق وقت حوش االرنی قلب لیق یخشی الرغه قرینداش محرم یعنی رحم صله النچی یتی برماک فطره صدقه

 ننک الستی کندوک اول ترور اون ایغیل ترور نچه سنتی ننک اسالم کم الر قیلسه

/66б/ 

قینمیو یعنی رویتن بو النچی ایکی قرماق یونوب قاسق یعنی یونون  قلین ننک حصیه کسماک ترناق اوچونچی قیلماق قیسقه 

 اوچ الوب سق آغزغه ضوده و النچی یتی ایمک الستعمال مسواک النچی التی یولقملق یونون قولتوق النچی بش قرماق

 دکرونی اوغالن مثل قیلماق قرق اراسنده مسلمان برله کافر نچی اونو قیلماق استنجا نچی توقز مکورمک سو الیب سو مرتبه

 و بر قتدین و الرنه قیلسه سوال اکر بوالر غیر و لیک کیماس الرنی لباس تورعان کیا کافر وینه مک ال سسنت یعنی کسمل

 الر قیلسه سوال اکر م مسلمان و بر المیشاقدین ایغیل س مسلمان

/67а/ 

اقمیش یعنی دانکطاب الموثوق العهر هر المیشاق ایغیل ترور دور نه سی معنی المیشاق  برله تعی هللا قلندی رمحکم و عهد 

 یکم بر الست کیم ده طریقه بو روحالریمز ربنکز برالرننک دین تعی هللا ترور خطاب جانبنده ننک روحالرمن بزالرننک

 شیء کل خالق سی دیکاری پرور ننک عالم جمیع و یرمزسی کا پرود موبزالرننک منه ایرماس ربنکز سزالرننک من یعنی

 اول ترور تی ایغل ترور نچه راشدین خلفأ الر قیلسه سوال اکر تیریالر یریر ما کیلم یشاو ما هللا یفعل سی حی کل رازق و

 التی صدیقه عأشهء بشنچی ثابت بن زید تورتنچی عباس بن هللا عبد اوچونچی مسعوه بن هللا عبد النچی ایکی عمر بن هللا عبد

نرضوا جبل بن معاذا النچی یتی اشی اش مونس نچی  هللا ایغیل سی قولی ننک کم الر قیلسه سوال اکر اجمعیان علیهم هللا 

 ننک

/67б/ 

 چهار ایغیل سن یویتی ننک کم الر قلسه سوال اکر و من لمتی محمد ایغیل سن امتی ننک کم الر قیلسه سوال اکر و من قولی

 ایکی عنه هللا رضی صدیق بکر ابا حضرت اول ایغیل ترورالر الر کم یار چهار کم الر قلسه سوال اکر من دوستی یادننک
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 علی حضرت تورتوالنچی عنه هللا رضی عفان بن عثملن حضرت اوچوالنچی عنه هللا رضی حطاب بن عمر حضرت النچی

 من ترور ده ملتی ننک پعمبر ابراهیم ایغیل سن ترور ده ملتی ننک کم الر قلسه سوال اکر وجهه تعه هللا کرم طالب ابی بن

لسهق سوال اکر  علیه هللا رحمة کوفی حنیفه ابی اعظم امام حضرت مذهب اول ترور تورت آیغیل ترور نچه مذهب کم الر 

 علیه هللا رحمة حنبل احمد امام حضرت مذهب النچی اوچی علیه هللا رحمة شافعی امام حضرت مذهب النچی ایکی

 الر مذهب اوزکا برال ننک مذهب سننک کم الر قلسه سوال اکر علیه هللا رحمة مالک امام حضرت مذهب تورتوالنچی

 باب اتده اعتقاد کم ایغیل ترور نه قرق اراسنده

/68а/ 

 اما یقینًا ترور صورب و راست مذهبم منم الرینده مسئله عملیات اما باطلدور مذهبالر اوزکا ترور حق مذهبم منم ایمانده

استر اما یقینا ترور خطا الر مذهب کا اوز ترور بار خطا احتمال  الر قلسه سوال اکر ترور بار احتمالی لق صواب و 

 عبادة برله حاقلیق بر هچی یوق یعنی هللا رسول محمد هللا اال اله ال که طیبه کلمه اول ترور التی ایغل ترور نچی دینی کلمات

 چیکونه بی و چون مب بزدات مک و الوجود ازلی بولماعان منحتاج غیریغه وجوده و عالمنی جمیع یراتقوچسی و قیلونغان

 نچی ایکی اوچون نیکورمک حکیمی شریعة ترور سی ایلچی بیرکان غه خلق یعنی رسول اننک محمد و ترور مثل من و

 دین هللا برورمی لیق تانوق یعنی رسوله و عبده محمد ان اشهد و هللا اال اله ال ان اشهد شهادة کلمه

/68б/ 

قیو العلم خالق و الوجود واجب و معبود اوزکا  اچونچی ترور رسول و قلی ننک هللا محمد رمن و بر لق تانوق ینه و ترور 

 شی کل علی هو و اخیر بیده یمیوت ال حی هو و یمیت و یحی الحمد له و له له الشریک حده و هللا اال اله ال توحید کلمۀ

رورت یوق واورتاقی شریکی و تعی هللا ترور بر معبود اوزکا دین هللا ترور یوق قدیریعنی  ترور انوقی هم ملکت و ملک و 

 قادر یخشی یخشی کا شیء هر واول برله صفتی یعنی بر یری یخشی رواولتورور و ترکوز حمد دور محصوص آنکا دخی

کپا یعنی العظیم العلی باهلل اال قوة ال و حول ال و اکبر هللا و هللا اال اله ال و هلل الحمد و هللا سبحان تمجید کلئم تورتنچی تورور  

 غه تعی هللا ترور شابت لیق سخشی و لیق یتماق وحدا و قیلماقی یاد برله پاکلیک نی تعی هللا مز قیلور یاد برله لیک

/69а/ 

 ترور اول حقیق وجود دین خالیق جمیع و ترور اولوع تعه هللا و اوزکا دین تعالی هللا حق بر و معبود بر هیچ ترور یوق و

 بزالرعه بولور کسب مکر غه قیلماق اعراض الردین کناه بزالرده ترور یوق و ترور لعدم کا یاننده اننک وجودی ننک عالم

 کا صغات یعنی ترور اولوع ترور یوق نقصانی و عیب ترور مرتبه عالی حداننک اول صفتی برله قیلعانی خلق ننک تعه هللا

نم تعی هللا استغفار هللا استغفار استغفار کلئمه بشنچی ترور متصف بر حله  انک اعلم ال الذی الذنب من و اعلم الذی ذنب کل 

 قوة ال و حول ال و القلوب کشاف و الذنوب غفار و العیوب ستار و العیوب عالم انت

/69б/ 

 قصد وقنرنی یاز اول کم ایرد قیلب کیم اوچون یازوق و کناه بر هر دین هللا مز قلور طلب مغفرة یعنی العظیم العلی باهلل اال

طاخ یا و برال  مز قایتور یعنی اکال مز قیلور توبه و اوچون یازوقلر قیلعان بیلمای و قیلعان بیلوب عالنیه و شرونی یا و برله 

 کناه و یاتعوچی یخشی الرنی عیب و بیلکوچی یخشی اشرالرنی عیب بتحقیق قارشو طاعتیغه تعه هللا دین عصان جمیع

عنیی قیلعوچی کشف الرنی کونکل و قیلعوچی مغفرة الرنی  طاعیتغه و قیلماقغه اعراض کناهدین و سن ترور اچونچی 

 انا و شیا بک اشرک ان من بک اعوذ انی اللهم درکفر کلمۀ التنچی قوتنی سن برور مکرسن ترور یوق قوة بولماقغه مشعول

 مز بتحقیق یا برحدای ای یعنی الغیوب عالم انت انک اعلم ال لما استغفرک و اعلم

/70а/ 

ننکس تیالدم پناه  سندین قیلورمن طلب مغفرت و برله لک بیلماک نی نمرسه بر مکدین کلتور شریک سنکا برله استغاتنک 

 سن بیلکوچی یخشی الرنی نمرسه کیزلو دین خالیوق یعنی الرنی غیب سن بتحقیق اوچون کلتورکانم شریک بیلماک

 فرض چهل باب

روناند یابی عدل تابهشت دار یاد فرض چهل مسائل اوراز بر ای  به سه نماز امدر دوشش اسالم پنج ایملن هفت شمار روز 

 صاحب ای بدان نفاس ست حیض علم ازان بعد ست منکر نهی معروف امر دیکر در چهار چهار طهارة در تمیم در عسل

 غه مؤمنات و مؤمنین جمیع ترور فرض کم ترور مسمله قرق الردین مسمله قزینداش ای کیم ترور بو معنی کبار صدر

/70б/ 



Ишнийаз б. Ширнийаз ал-Хорезми. 'Ака'ид Булгарийа 

10 
 

 سی تعی ننک مسئله قرق اول کوننده حساب اول سی تابعای جای عرنده تاجنات سقال یادینکده و آل یاد نی مسئله قرق اول

 ننک رمضان شرین ماه اوچونچی نماز نچی ایکی ایمان اول ترور فرض اسالم بش و مالئکة و باهلل امنت یعنی به مؤمنی

 و یتی غی اول قیلماق طواف حج یتسی قدرتی ننک کیم هر نچی بش و برماک زکوة یتسه نصابغه مالی تورتنچی سی روزه

 قیلماق طهارة برله سو اریع کیم بوترور آلتی اول ترور بار فرض نمازده آلتی ایکی ینه و بولدی فرض ایکی اون بش بو

 یعنی قیلماق نماز برله کیم پاک و قیلماق نماز یرده پاک و قیلماق پاک نین مکا تورعان قیال نماز و شوبنی و نی تنی یعنی

 ننک کونک یعنی ننک چوری بارعونچه کا توبان تردین توبن دین کندیکه عورتی ننک کشی ایر اورتمک عورتین

/71а/ 

 قدمی و یوز اما تورور عورتی بدنی تمام الرننک حتون حره و برله قرنی و آرق هم و بولور دای عورتی کشی ایر عورتی

رماسای عورة کفی قولنن و  بر ساق بوزولور نماز آچلسه نمازده بری دین تورت ننک بری عضوالرننک بولغان عورة اما 

 بر یورتقه ایکی و ترور عضو بر اوذی ذکر و ترور عضو بر بوت و توبان تزدین یوقاری توبوقدین یعنی تورور عضو

 عضو بر هم ساچی اسیلماغان غی ده باشی اما ترور عضو بر سیلغانی قرشوا غه اشاق ننک ساچی ننک خاتون و عضو

 نچه چیقو تاکون صونک کدغاندین سارغا تانک وقتی ننک نماز ایرته ترور دکول درست نماز هر فرض بر ینه و ترور

 درته وقتده باشالر چقماق کون

/71б/ 

یوقت قوشی سی کوالکه ننک کیم هر تایتکونچه آوعاندین توش وقتی نمازیننک اویله و یولماس درست نمازی  بولغان ده 

 و بولغونچه برار قدرینچه اوز اوزکه دین زوال فئی ایتده برور یا و بولغانچه ایکی نچه مقدار بوسی اوزی عیری دین کوالکه

 احشام صونک دین باتقان کون و باتقونچه تاکون بولور وقتی دیکر نماز کون غه مذکورین قولین اختالق صونک اندین

نکن طرفین بولور وقتی ننک نمازی  قیسقه و قالغان صونک دین قزیل ترور آق شفق برله قولی اعظم امام برله الری قول 

 شفق وقتی ننک نماز یسیع و ترور غه قولی اعظم امام فتوی الردا تون واوزن تورور غه قولی امامین فتوی الرده تون

 وینه صونک بولغاندین غایب

/72а/ 

 بتمای شفق قزل ده لیالی اقصر اما ترور وقت اوچون سی ایکی آتقونچه تانک صونک اوقلغان نی یسیع وقتی نمازننک وتر

 نه نمازی یسیع الرده یورط اول الرده واقت آندای بولماز وقتی نمازیننک یسیع غیره و بلغار مثل یولور صادق صج توروب

 وقت ترور قیلعان فرض تعی هللا نه موقت فرض ترور موقت فرض کیم اوچون آننک ایرماس روا مکه اوده قضأ نه و اداء

 اکنغی نوازل و ده محیط و ده الرموز جامع و نمازغه ترور تابماس تعلق ایجابی ننک تعی هللا بولماسه وقت اکر قیلب تابع غه

 ننک تلویح و تنقیح و توضیح و ترور شوندای ده حالن مجموع و حده الفت امداد و دا منیه شرح و ینه و رده ودر کشف و ده

 مجموع اما ترور مقوی نی قول شول بهاسی معتد قاعدۀ

 ((نمازی یسیع والیتنده بلغار

/72б/ 

 ایتب االسرارده کشف و ده اکنغی نوازل که حتی ترور یوق اصلی سوزننک دیکان کرار قلماق قضا دین ظهریه ده خالن

یلدینق قلسه ادا نمازین یسیغ برله تنک بولمای جزی دین کرکان وقتی یسیغ کشی بر اکر کیم ترور  اول کم ترورالر قیلب نقل 

 موقت فرض ترور قیلیب اهانت غه شرعی امر اکر زیر هم بولسه کرکان وقتی خقمین ده واقع هرچند یتب بولور کافر کشی

 یسیغ اوقولورسه الرده وقت اوقولغان یسیغ نمازی وتر و دین وجه قیلعانی اعتقاد درست نی قیلماق ادا کرمای وقتی نی

نییع بولعان تریک  کم نمازنی ترور قیلماق قصد یعنی ترور قیلماق نیت فرض بر ینه و بولور ساقط الرده وقت بولعان ساقط 

 اقتراسی قیلسه اقتدأ غه امام اکر و نمازنی شول مصلی شول بولسه تورعان اودی

/73а/ 

 مکه ترور بولماق متوجه غه قبله فرض ینه و کراک متصل غه مسی تحرینه اوز ننک مصنی الر نبت بو و قیلسون نیت هم

ا ترور فرض تاپماق نی کعبه عین غه خلق اکر اچند ننک  دش دین احرم میقات و دین حرم یعنی الرغه جماعت افاقی ام 

 سی قبله ننک مغبری ترور مغرب سی قبله ننک مشرقی مثال ترور فرض تاپماق جهتن نی ننک کعبه الرغه خلق داغی

بجنو سی قبله ننک شمالی ترور مشرق  نمازننک باالتفاق الر فرض فدکور بو ترور شمالی سی قبله ننک جنونی ترور 

 شروع نمازغه و ترور دیماک اجل هللا یا و اعظم باهلل اکبر هللا یعنی ترور تحریمه تکبیر فرض ینه و ترورالر شرایطی

 رکن قتیده شافعی امام ترور خارج شرط ده مذهب بزننک فرض بو دا وقت قیلغان
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/73б/ 

 امامین و قتنده حرره ابی سی ادنی قصیر ایة بر قیلماق قرأة فرض بر ینه و تورماق تیک نمازده فرض وینه ترور خل دا

 ینه و مرتبه بر رکعتده هر ترور قیلماق رکوع برسی ینه و ننک قرأة سی ادنی ترور قصیر آیة اوچ یا و طویل ایة بر قتنده

تبهمر ایکی رکعتده هر و ترور قلماق سجده برسی  اوقور غاچه رسوله و تاعبده نی التحیات ده رقعده آخرغی برسی ینه و 

 بردین رکعتده هر مکه کلتور یرینده یر نمازده الرنی فرض اما بولدی فرض و مسئله تورت یکرمی اولتورمق مقدارلی

یرتکب و آخیر قعده و رکوع و قرأت و قیام مثل بولسه بولغان فرض دین بر نمازده جمیع ویا بردین  و ترور فرض هم بو اولی 

 معدود اچنده ننک فریضه چهل فرض ایکی بو ترور فرض بولماقی خارج نمازدین برله فعلی اوز مصلی ینه

/74а/ 

 صنعی بها خروج ینه و ترور اختالف ایرکان فرض ترتبی ننک رکوع و قرأة و قیام اما ترورالر فرض هم الر بولماسه

هبرل قولی اعظم امام میقی فرض ننک ل ترور بار فرض تورت طهارة ینه و ترور   دین یری کورکان ساج یوماق یوز او 

 بریکا دین تورت ننک باش اوچونچی یوماق برله تیرساک قولنی نچی ایکی جه غه آستی ایاک ینه و تکر غه یومشاقی قوالق

 جهل فرض بو و ترور فرض تارتماق مسح سقالغه یاپقان یرزینه اما یوماق برله توفوقی آیاقین ایکی تورتنچی قیلماق مسح

ل ترور بار فرض تورت هم ده یتمم ترور زیاده دین فرضیه  ایکی نی ماق سوق یتمم اوچون بولماق مباح نماز قیلماق نیت او 

 ضرب بر تورتنچی قیلماق مسح یوزین قیلب ضرب بر اچونچی قلماق ضرب بولوب جنسین یر اریع نچی

/74б/ 

لهبر ترساکی قولین ایکی قیلب  فرض تورت یکرمی فرضین تورت ننک تیمم برله فرض تورت ننک طهارة قیلماق مسح 

ل ترور بار فرض اوچ ده غسل بولدی ایکی اوتوز قیلدوق ضم سابقاغه  یومق بورونی نچی ایکی برله مبالغه یومق اعزنی او 

 منک نهی بری و معروف امر بری بار فرض ایکی ینه و بولدی بش اوتوز برله مونونک یومق اعظاسین جمیع اوچونچی

 توقز اوتوز برله مونونک علمی نفاسی بری و علمی حیض بری ترور بار فرض ایکی ینه و بولدی یتی اوتوز برله مونونک

 کیم ترور برقان حیض علم و روزه علم و نماز علم و توحید علم یعنی دین یات ضرور ترور بار فرض بر ینه و بولدی

ورعانت تورا اوعالن ننک حاتون  یاتغو یعنی دین یری 

/75а/ 

 یاتقودین ینه و بولماس حیض قان کلکان قزالردین قیلماغان تمام نی یاش کلور دین خاتون یتکان غه بالعت آقار دین سی

 بو ینه و بولمعای لی سبب فرض حیض بو و بولماس حیض بوله هم دین داخل فرج یا و حارج فرج چیقسه دین یری باشقه

 قان اول بولسه خاتوندین یسه یا و بولسه برله فرض اکر اما اوتماکای یاشدین بش اللی یتب قارتا سی صماحبه ننک قان

 آق اما بولور حیض بولسه غیری دین آق رنککی ننک قان کلکان دین بالغه بولغان مذکوره شرایط شول و ایرماس حیض

وزکوند کچه اوچ مقداری حرک ننک آزی ننک حیض بو و بولماس حیض بولسه  طهر اما ترور کون اون کوبی و ترور 

 اوز اما بولماس نهایتی ننک کوبی و ترور کون بش اون آزی ننک

/75б/ 

 طهر برله دم اولغی یعنی ترور حیض هم اول ده مدتی حیض غه اراسی ننک قان ایکی بولسه متخلل طهر آز دین کون بش

ا در حیض کوننی اون قیلب جمع سن بعض مذکورننک  امام ایرور ن اراسی اراسنده ننک قان ایکی طهر کونی بش اون ام 

 مد روایة دین اعظم امام ننک محمد امام و نیچه بو قیلعان نقل دین اعظم امام ننک ابیوسف امام و برله قولی بر ننک اعظم

نکو سکز دم کون بو مثال ده اقل عشردین یا عشرده طهرنی اول قیلعای احاطه قان ایکی کم ترور بو قیلعانی  بر ینه و طهر 

 امام و بولعانی کون اوچ یعنی حیض نصاب بولسه جمیع قان ایکی شول کیم ترور بر قولی ننک مبارک ابن ینه و دم کون

 ننک کون اون بولسه موجود اکر تورینده ده محمد

 (عنه هللا رضی)

/76а/ 

 دم کم طهر اولغی بولور مغلوب لکین و غه قان قیلعان احاطه اوزنی کلور غالب کم طهر باشته دین طهر اولغی ده اچی

 بو قان کون ایکی صونک آندین و طهر کون اوچ صونک آندین قان کون بر مثال قلساق حکم دیب قان انی ایردی حکمی

 انی اما ترور بولسون یامؤخر و مقدم دین حکم طهرم باشقه بو و قولینده محمد امام من قیلور حکم دیب قان هم طهرنی باشقه
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خرنیآ طهر سهل  ترور فاصل طهر آرتوق دین کون اوچ یا طهر کون اوچ تورینده زید بن حسن و قیلماس حکم دیب حیض 

 آز کوندین بش اون کیم ده صورة هر و

/76б/ 

 ایکی یا و قان داغی اخری یا و ترور مو نصاب قان بولعان اولینده ننک ناقص طهر کورارمز بولسه الدمین بین فاصل طهر

ورتر مو نصاب هم سی  سی ثانی حیض اولی بولسه اقل اخری نصاب اولی اکر ترور مو ایرماس نصاب بری هیچ یا 

 کم بلکیل رو و ترور استحاضه سی ثانی حیض اولی بولسه نصاب هم سی ایکی اکر و بولور بالعکس اکر و ترور استحاضه

 ترک نمازین کونی کورکان اول نی قان بولسه کورمک طهر کون بر و کوریب قان کون بر آننک عادتی مثال کم معتاده

 ترک نمازین کورسه قان کون اوچونچی و قیلسون ادا نمازین قیلب طهارة کورسه طهر کونی نچی ایکی قلسون

/77а/ 

 ارتوق کوندین اون بولغونچه کون اون تا شوندای اوقوسین نمازین قیلب غسل کورسه طهر طهرنی کونی تورتنچی قیلسون

 نمازین برله وضو بلکه ایرماس واجب غسل اوچون قان ارتوق اندین بولسه قیلعان غسل بولعانده تمام کون اون بولسه قان

یلسهق استمرار قان ننک بالغه کورکان حیض اول اوتار  نفاسی بولور کون یکرمی سی استخاضه کون اون حیض دین آی هر 

 قرق اکثری و بولماسی حری ننک اقلی اننک و اقار دین سونکی ننک باالسی ننک خاتون بولعان باالسی کیم ترور قانی

 حساب باالدین آخر تورینده محمد امام و قیلنور حساب باالدین اولغی غه اناسی باالننک اکیز نفاسی شول و ترور کون

/77б/ 

 خلقی بعض بو اکر ترور باال شول توشکان یتمای کالغه خلق تمام اچماعا ترور دین آخرغی یاموت و طالق عدة اما قیلنور

 نفاس قان کلکان دین عقبی توشوننک توشکان بو و بوالر غیر و ش کوزوق و حق بار و ترناق و ساچ مثل بولسه ظاهر

کاتوال یاعتاقنی و طالقنی ترور  حکم نفاسنک و حیض و بولور واقع معلق اول لی سبب توشکان سقط بو بولسه قیلعان تعلیق 

 و قیلورالر منع هم نی ُمصَحف و قرأن و سجدنی دخول و نی کعبه طواف و قلور منع نی روزه و نمازنی کم ترور بو الر

نبج و قیلورالر هم نی مصحفسی سی و قراءتنی و نی سجد دخول و نی کعبه طواف  سی حالده نک جنب کم بو حکم ننک 

 بلماس قیال کعبه طواف و سجد دخول و مصحف قراءة و مصحف

/78а/ 

 نماز حیض لیکن و ترور جائز قیلماقی قرأة محدث اما بلماس قیال حاس نی مصحف و نی ضرب آیة نی سوره هم محدث و

رقیلو منع هم ن لیق واجب ینه و قیلور منع هیچ نی بولماق درست اداسی  صحة و قیلماز منع لیقلن واجب ننک روزه اما 

 روزه اما بولماز واجب قضاسی نماز بولغان قضا ده کونالری حیض صونک آریلغان حیض اوچون آننک قیلور منع اداسین

 کوب هم کوندین اون یا و آز کوندین اوچ خاتون بر اکر و ترور بر حکمی حیض و حکمی نفاسی بولور واجب قضاسی

ورکانک حیض کورسه  نفاسننک ترور ضم استنما کورسه آرتق کوندین قرق ده نفاسی و صورتده 

/78б/ 

 اون اوتوب دین عادة حیض اکر و بولماسه منقطع بولغانده آرتوق کوندین قریق اکر ترور ضه استنما هم آرتعی دین اعادتی

ینکوند قرق اوتوب دین عادة نفاسی بولور نفاسی و بولسه منقطیع آزده یا و کونده  و دیرمن دی ینکیل عادتین خاتون اوتماسه 

 خاتون اول توروب تیلمای غسل آیریلسه دین نفاسی بولوب تمام کون قرق یا و آیریلسه دین حیض بولور تمام کون اون اکر

 قرق هم نفاس و بولماس حرام برله شرع وجه بر غه موک کنیزک اکر تورور حالل قیلماقی صلی و سی یامولی و اری نی

 منقطع ده اقل کوندین قرق نفاس و ده اقل کوندین اون حیض اما شوندای حکمی بولسه منقطع بولعانده تمام کون

/79а/ 

 توروب قیلمای غسل صونک آندین اوقولسه وقت چه مقداری تحریمه و غسل بر مکر ولماس قیلب وطی قیلمای غسل بولسه

يوقت نماؤ ىین كشي بر اكر فصل بولور حالل هم قیلسه حلی و  قاني بورون مثال اوتسه برله حىثي بولغان مبتال مكر اوتماسه 

 ننک وقت قیر نمازی تورعان اوقی بولسه الر نمرسه واحثاش اوالرغه چقسه یل یم تورما یا و یرننک یا و بولسه تورعان

کهبل چه آخرغه تا دین وقت اول بیلماسه قیال ادا سز معهود مدت نمازنی اول دا وقت شول بولسه نمازی  نمازین اوتوب وقت 

 کشی اول هم بولسه ظاهر بر معهود حدیث الرده وقت صونکی اما بولدی عزر صاحب الحال کشی اول ترور اوقوب قضا

 معهود حدث وقت ناتمامی مز عزر صاحب نی

/79б/ 
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 عزرلیق صاحب صونک آندین اوتسه بولمای معهود حدثنی وقت ناتمامنی عزرمنی صاحب نی کشی اول هم بولسه ظاهر بر

 قیلب طهارة بر اوچون وقتی نمازننک فرض بر هر اولتورور حکم عزرننک صاحب قیلورمن حکم دیب چقدی اکال دین

 بو و اوتار یعنی قیلور ادا بولسون نفل خواه و نی بولسه فرض حواه نماز هر دا وقت شول برله طهارة شول قیلور نماز

 ایکی بو اما اوغانی صونک توشدین کون مثل ماس سیندور وقت دخول شمس طلوع مثل سیندرور وقت حروج نی طهارة

 نی طهارة عزرننک صاحب وقت دخول هم و وقت خروج هم یسیع و احشام و ایکیندی مثال الردین وقت غیر دین وقت

 نمازننک قیلسه طهارة عزر صاحب بر بر سیندورور

/80а/ 

ورسهت هم وقتده سونککی اوتکونچه وقت طهارتی شول ده وقتی اول  اولغی سینار طهارةی هم کلمسه معهورکا حدث یعنی 

 الدی دین عزرلیق صاحب ایرچی طهارتی عزرلیق صاحب طهارتی اول کیم اوچون آننک اوتکاچ وقتی نمازننک طهارة

 طهارتی بلکه قیلماسن طهارة بر اوچون وقتی نماز هر بولماعونچه عزر صاحب باشدین قیتسه قا طرف بر موندین چقدی

 سبلین غیر وینه چقماق قورط مقعدین و اوصورمق عایطر بول طهارة و قلماس ایرسه یرق ایرسه یوق قیلور طهارة سینه

 بوال الحق حکی طهارة الجملة فی برله قوتی اوز هم و بولسه جنسن تقدیری بر صو آق و صو صاری و ایرنک و قان دین

کهیر تورعان قیال پاک وضوده یا و ده غسل یعنی یرکه تورعان  بری هر الرننک نرسه بو یعنی سینار طهارة آق قرشون 

 طهارة برله

/80б/ 

 اکر و سیندورور قیلسه یانازنچی و قزیل سغین اغر اکر قوسسه قان سیوق تولماسه آغر یا و قوسسه توال آغر ینه و سینار

جودس و رکوع کشی بالغ ینه و سینار طهارة ایقولسه یانیب سو و حاز و سیندورور قلسه ساری  کولسه برله قهقهه نمازده لی 

 اوزی کم اولتورور ضحک و سه اِشت کشی تورعان یانینده کم اولتورور قهقهه بولور فاسد نمازی هم و سینار طهارةی هم

 جراحت اما بوزولماس قایس هچ برله تبسم سینماس طهارتی بوزولور نماز برله ضحک دیرالر تبسم اشتسه اوزی اشتسه

ندورماسسی قورة چقغان دین  اخماق منی قیلغوچی واجب نی غسل و سیندورماس اقماسه داب زر یا و قان یا و ایرننک و 

 وقتده آریلغان دین ترایت یا و آرقه برله لذة دور

/81а/ 

 و اقار سحراب و ترور تربیی ننک کشی خاتون مراد دان ترایب یرده بو تورور سونماک کوکراک آراالرینده امچک ترایب

لغوچیقی واجب ینه  واجب قیلغان و غه قیلعوچی وطی برکا یاد و فرجکا ترور کرماک کریتکی یعنی سی حشفه ذکرننک 

 بولغان مستنشر ذکری توروب ایقوالمای اکر و بولور واجب غسل کورسه یامدی و منی کشی اوینغان اویقودین ینه و قیلور

سلغ کورسه حزه وقتده اویعانعان کیتسه اویقوایب برله شوننک بولسه  توشنده کورب توش کشی خاتون اکر و بولماس واجب 

 بولسه کورکان لذة اویقوده اکر بولور واجب غسل اختیاطا   هم کورمسه نمرسه هیچ ده عان اویغان قیلشسه جماع برله برابر

 نمازی عید و نمازی جمعه و ترور سنت قیلماق غسل و بولماس واجب واال

/81б/ 

وفسهق و دا عرف و ماق بعال احرام و  الرحمن هللا بسم یعنی ترور باشالماق برله هللا بسم سنتی طهارة فصل اوچون قیلماق 

 بولغانده یور یوز ینه و توروب آچمای عورة اوچون استنجا نی هللا بسم بو و دیکای االسالم دین علی هلل الحمد و الرحیم

رب ینه و قیلماق مسواک برسنت ینه و قیلماق نیت سنت بر ینه و ایتسون  دین اوچ دین اوچ قولنی بعد و قبل دین استنجا سنت 

 قیلمای استعمال برماقین ابهام ایکی و شهادة ایکی قیلماق مسح غه تمامی ننک باش و یومق مرتبه اوچ عضونی هر و یومق

 غسل و قیلماق وضوء مستحب و قیلماق حالل سقالنی و الرنی برمق و قیلماق مسح تمام غه تاش اچی الرننک قوالق سقالب

 آنی بولسه نجاست تنده ینه و صونک یوغاندین قول قیلماق استنجا سنتی

/82а/ 

 یرده ماعان جیل مستعمل آب آیاقین و قیلسون غسل صونک آندین و یومای آیاق قیلماق طهارة صونک آندین و قیلماق ازاله

ل استنجاء بولسون  یخشی برله یاقوم و توفراق و تاش یرین چیقغان نجاست یعنی اوزینی اوزین صونک دین عایط و بول او 

 اوچونچی سورتسون قرشو آلدیغه تاشنی نچی ایکی سورتسون قرشو آرتیغه اول کوننده جای کشی ارکک تاشنی آریتسون

 صونک وآندین مرتب اوچ تارتغاندای اِمچاکین صغر تارتسون صغب ذکرین قیلعانده بول و آریتسون یخشی بر برله تاش

چالشتوروبیکا بر بر آیاقین  قرشو تارتسون آز بر قرشو یانیغه سول و یتوکورسون و بولغونچه مطمتن تاکونکلی یوروس 

 تارتسون اول
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/82б/ 

 زکرین و دین مقعد برله سو اولتوروب یرده باشقه یرین قیلعان بول صونک آندین و آریتسون اوزین یخشی صونک اندین و

 تاشنی صونک آندین سورتسون قارشو آرتنه اول دا اوقات جمیع یعنی ده جای و قشی تاشنی کشی حاتون و بولسون یخشی

 اولتورب یرده اوزکه دین خان حاجت آندین و قیلسون اریع برله یاقوم و برله تاش یخشی فرجین تارتسون قارشو تبا الدینه

رتکاندینسو برله حجر ترور فرض قسمی تورت ترور قسم توقز قیلماق استنجاء برله سو یوسون فرجین مقعدین  صونک 

 آرتوق دین مثقال یعنی دین شرعی درهم مقعدین تورتنچی نفسأ استنجاء اچونچی حائض استنجاء ایکنچی جنب استنجاء اول

 بولسه بوالشتورغان اوتوب

/83а/ 

 و یتماکای مثقال و بر کم ترور اول سنت و بولغای مثقال بر شقانی بوله باشقه دین مخرج کیم ترور اول واجب استنجاء و

 ترور یومق چیقسه پیل وقتده یوش مقعدی کیم اولتورور احتیاط و یومق اوچین ذکرین صونک دین بول کم اولتورور مستحب

 و ذکرین یا و مقعدین سنه طهارة دین وجهی الدورعان قان یا و دین وجهی قهقه یا و دین وجهی اویقو کم اولتورور بدعت و

ناکورو نمرسه هر ترور بدعت یوسه فرجین یا  مثل بر نمرسه مزیل و دقیق طاهر یا و برله سو عینین ننک نجاست تورعان 

 تورغان کورونکای و هم بولسه زائل برله یومق بر هرچند بولور پاک برله قیلماق زائل برله سو عان آق دین أعاچ و سرکه

   صقماق بر یوغانده هر و یومق مرتبه اوچ سو نجس و بول مثل دین نجاست

/83б/ 

اکپ برله  یعنی قلماق ترک یوغاندا بر هر و کراک یومق مرتبه اوچ بولسه ممکن اکر و بولسه منکی ماق صق اکر بولور 

 بولور پاک و کوندور و برکچه برله آقماق سو اوستندین کویز و پالس بولور پاک و بولعونچه تمام سی تاقطره کرک قولیق

قتندهو طاهرلیق فرج و ذکر اکر برله اوغاالمق دین منی ثوب  اکر اما بولسه یتوشکان که کم آندین بولور احتالمی اویقوالب 

 هم بولسه قسمی بر هر ننک منی بدن و آریلماس یومای بدن ونه ثوب نه دین منی چقغان آندین بولور نجس فرج و ذکر

 سورب یخشی برله توفراق یا برله سورتماک یرکا خالده قوروغان دین نجاست قیوغ خف بولور پاک و آریلماس یومای

 یا و دین نجاست دای بول مثل رقیق یعنی دین نجاست باشقه موندین و برله کیتارمک آثرین و آریتماق

/84б/ 

 مرئ غیری حکم بو برله قطران االعدم و بولسه منکی اکر مرتبه اوچ ماق صیق و یوماق دین نجاست یوش بولسه هم قویوع

 بولور پاک و برله قلماق مسنح غه آغاچ قراطی و نمچاق و قلج بولور پاک و برله قیلماق زائل عینین ده مرئ غیری اما ده

نهبغا مثل ترور متصل یرکا کیم نمرسه هر و یر  ضرب اما دین وجهی نماز برله کتماک اثری قوروب بوالر غیر و نکز و 

 بر و بیلملسه تیککانین یرکا نه یعنی انوتسه و تیکسه نجاست عه موضعی بر ننک کولماک یا و تونی اکر و یراماس کا تیمم

وبباستور اِندور مثل و بولور روا قیلسه ادا برله تون شول نمازنی صونک آندین یوسون یرین  اشک یا و آطالر اول برله 

 معلوم علم کان یتی بول بولور کخلوط و الر بولسه آنکاسیکان الر

/84б/ 

 ترور پاک هم اول بولسه توز ایشک مثل و تورور پاک کلی تیزک و بولور پاک یوسه طرقین بر ننک آشلوق شول بولسه

سعوحم م د حمر مثل علیظه حفیفه بری و علیظه بری ترور قسم ایکی نجاست  یمای ایتین یعنی کمه کل ماالئو بول و 

 ننک صغر و شک دا آط و ایت مثل حیوان هر و چقغان دین یولی ایکی ننک انسان و سیروکی ننک الر حیوان تورغان

 بو قوینی هم اوقدورور بوزماس نمازنی بولسه ده یامتن و دین کم سی مقداری رهم و دین علیظه ترور علیظه نجاست تیزاکی

هنجاستد  کاصافشقان کف الرننک برمق یعنی بولور کف عرض مقدار الرده نجاست سیوق خمردای و بول و بولور مثقال بر 

 مقداری داخلی دین یری

/85а/ 

 قسم بول و صانکی قوشنک تورعان یلیمای ایتی و بولی آت و بولی ننک حیوان تورغان ییال ایتنی حفیفه نجاست اما بولور

رب اوزنی و اینی نجاستدین  روا نماز بولسه کوب یالردین مذکور مقدار هم ده سورة ایکی و ترور عفو بولسه ده قارش 

 تورتی اون و نمازغه جمیع و غه مصلی جمیع ترور عام سی یتی ترور بر یکرمی الری واجب ننک نماز فصل ایرماس

وعشر اکبرنی هللا نفط بری الرننک واجب عام اما نمازعه بعضی و مصلی بعضی ترور حاص  بری ترور ایتماق وقتنده 

 بر سجده و رکوعده یعنی ترور ارکان تعدیل تورتنچی ترور کلتورمک یرینده یرلی الرنی فرض بولغان برله تکرار نمازده

 التنچی و اولتورمق چه مقداری التحیات ده قعده اولغی نچه بش قیلماق قرار مقداری تیع
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/85б/ 

ولهرس و تاعبده التحیاتنی هم ده قعده ایکی  اوالن حاص اما چقماق دین نماز برله سالم لفظ ایتمانچی و اوقومق بارغونچه غه 

 واجب نچی ایکی و اوقومق قرأة ده رکعت ایکی اولغی لغی المق تعین اوچون قرأة رکعت ایکی اولغی بری الرننک واجب

 سورۀ تورتنچی و اوقومق ربون دین بر دین شفع اولغی رکعتده ایکی هر اوجب اچونچی اوقوماق سین سوره الحمد خاص

 وتر آلتنچی ترور واجب کا کشی بولغان فرض قرأة واجب بش بر قیلماق تقدیم نی فاتحه دین سوره نچی بش قیلماق ضم

 ایکی اولغی ننک نمازی احشم ده نمازی تانک یعنی نمازده تورعان اوقوال جهر واجب نچی یتی واقومق قنوت دعأ نمازینده

ینماز جمعه و رکعتده  برله جماعت قیلماق قرأة جهر ده نمازی عید ایکی و 

/86а/ 

 سکوت مقتدی واجب توقزنچی ترور اوقومق مخفی برله جماعت نمازالرده ترور اوقومق مخفی واجب نچی سکز بولسه

 تابغان نی امام شول حالده قیسی غه امام ترور قلماق متابعت خاص واجب اوننچی وقتده قیلغان قرأة امام ترور لیق بولملق

 قیامده مقتدی سین تحریه تکبیر بولسه قیلعان اقتدأ ده وقتی تورغان قیامده خواه و ده سجود حواه و رکوعده حواه یعنی بولسه

 ثنا اما هم بولماسه حساب دین رکعت اکر تورور واجب بولماقی حالده شول هم بو بولسه حالده قیسی امام قیلسون اقتدأ الیتب

یتبا بولسه امکانی اتماق  تالوة سجدۀ خاص واجب برنچی بو او بولسون تابع ایتمای بولسه امکانی اکر و قیلسون متابعت 

 واجب برنچی اون بولور واجب برله تبعی امام غه مقتدی و کا کشی تورغان یکراوقی و امام ترور قیلماق

/86б/ 

 اوچونچی اون ترور تکبیرالری رکوع ننک نمازی عید ایکی واجب اونایکنچی ترور الری تکبیر زواید نمازیننک عید ایکی

 هم غه مقتدی و غه منفرد و غه امام بولسه اوقوعان برین سجده ایت تورت اون دا قرآن ترور قلماق تالوة سجده واجب

 عام الر بولسه قیلعان کوترک کم منفردغه و امامغه ترور قلماق سهو سجدۀ واجب تورتنچی اون نمازینده جهر بولور واجب

رننکال واجب  خیر سهوتأ کمسجدۀ بلکیل اما الر قیلسه ترک برین هر سننک اولغی سکز ننک حاص واجبات و برین هر 

 تقدیم یا و دین وجه غیر دیا قیلماق زیاده التحیات قیامین ننک رکعت اوچونچی قلماق تأخیر مثال بولور دین سببی فرض

 قیلسون تمام قرأتنی قایتب توروب قیلمای ضم سورۀ یا و اول دین قراءة قیلسه رکوع مثال بولور دین وجه فرض

/87а/ 

 نی التحیات بولور ده قعده آخرغی سهو سجدۀ قیلسون سهو سجدۀ صونک آندین و قیلسون اعاده رکوعنی صونک اندین و

 دین اوچ دین علی ال ابی سبحان ده سجده هر و قیلسون سجده ایکی صونک آندین برسون سالم مرتبه بر صونک قیلعان تمام

 نی صلوة و التحیات هم اول دین سهو سجدۀ اما برور سالم اوقوب دعاسین و صلوتنی و نی التحیات صونک آندین و آتسون

 آندین و قیلسه تمام آحره الی نی التحیات ندای شول صونک آندین قیلسه سهو سجدۀ صونک آندین اوقوب هم سین دعا و

 سنت عام ترور بیانی ننک الری سنت نمازننک باب ترور افضل بولسه فارغ دین نماز بریب سالم عه جانب ایکی صونک

 لر

/87б/ 

 کوتارمک قولین ایکی بری ننک الر سنت رعام و ترور یتی یکرمی مجموع ترور اون الر سنت حاص و ترور یتی اول

یدینع تکبیرات ترور کوتارمک قول اوچونچی ده قنوت تکبیر ترور کوتارمک سی نچی ایکی ده تحریم ترور  تکبیر یعنی ده 

 یماسون یا زیاده ینه و یماسون یا زیاده یعنی ترور ساچمق الرینی بارمق سنت سی تورتنچی و زوایرده تکبیرات برله تحریه

 باش ننک قولی اونک یعنی ترور قویماق اوستونده ننک قولی سول قولین اونک سنت نچی بش و قیسماسون زیاده ینه و

قبارم چنانچه برله بارماغی  انتقال حالغه بر حالدین بر سنت آلتنچی و تسون ترور دین رسع ننک قولی سول قیلب خلقه ین 

 قنعة دعای صونک آندین ایتب تکبیر اول هم بولعانده اوقور قنوة دعائ که حتی دیماک اکبر تعی هللا یعنی ایتماق ده قیلعان

 غه

/88а/ 

سادهبول واجب اوزی ننک قنوت هرچند ترور سنت قیلماق شروع  بحمدک و اللهم سبحانک یعنی ترور ثنا سنت نچی یتی 

 تورعان قیلب قرأة جهر امام مثال بولسه مانع اکر و بولماسه مانع اکر دیماک غیرک اله ال و جدک تعالی و سمک تبارک

 توتمق تزنی ایکی سنت تورتنچی دیماک العظیم ربی سبحان مرتبه اوچ رکوعده سنت سکزی و ایتماز ثنار قیلسه اقتدأ وقتده

 برنچی اون و وقتده توتعان تزنی یاتمق برله مبالغه الرین بامق نچی اون و یالیب برله مبالیغه ماقلرین بار زکوعده ترور
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 مقداری تسبیح بر آراسنده ننک سجده ایکی سنت نچی ایکی اون مقداری تسبح بر تورمق توغری قاتب رکوعدین سنت

 آلماق آرام اولتوروب

/88б/ 

ونچیاوچ اون  سجده و العظیم ربی سبحان تسبیح رکوع ایتماق تسبیح دین اوچ دین اوچ الرده سجده و رکوعده عام سنت 

 طریقی بر ایتماق صلوة غه السالم و الصلوة علیه پعمبر صونک دین تشهد تورتنچی اون ترور االعلی ربی سبحان تسبیحی

اهیمابر علی صلیت و کا محمد آل علی و محمد علی صلی اللهم ده  و محمد علی بارک اللهم مجید حمید انک ابرهیم آل علی و 

 بولسه مشابهتی کیم برله لفظ آندای قیلماق دعا عام سنت نچی بش اون مجید حمید انک ابراهیم علی بارکت کا محمد آل علی

 سالم جانبعه اونک عام سنت آلتنچی اون آخده الی اغفرلی اللهم و الح الدی لو و اغفرلنا ربنا مثل غه سنت یاکی غه قرآن

 اعتبار شول ترور سنت بر الرهم تسبح سجده و سنت بر تسبحن رکوع اما دیو برکاته و هللا رحمة و علیکم السالم برمک

 (ابراهیم آل علی و)

/89а/ 

 مقتدی نچی ایکی ترور لغی ایتماق جهر تکبیرالری امام اول ترور اون الر سنت حاص و بولور یتی اون عام سنت برله

 بولماقی تابع حاص سنت اچونچی قلسون تلفظ اسمین ننک هللا مقدری قیلعانده تلفظ مثال قیلماق توق تکبیریکا امام تکبیرین

 حالده تابع امامنی اما ترور بر سنت ایکی بو الرده حال باشقه دین حال تابغان امامنی افغالنده جمیع غه امام ننک مقدری

 نی باهلل اعوذ سنت نچی بش بورون دین قرأة و صونک ثنادین ایتماق باهلل اعوذ حاص سنت تورتنچی ترور واجب تبعیت

 واجب قرأة دور سنت سنت تورت بو ایتماق یاشرون نی هللا بسم سنت نچی یتی ایتماق هللا بسم سنت آلتینچی ایتماق یاشرین

نییع مقتد نمازنده جهریه و منفرد و امام دیمک ایمان سنت نچی سکز کا کشی بولغان  

/89б/ 

 هم سین ایکی غه منفرد و مقتدیغه دیماک الحمد لک ربنا ننچی اون دیماک حمده منی هللا سمع سنت نچی توقز ترور سنت هم

 سول حاص سنت نچی بر اون ایتسون ساکن هاسین ننک حمده لمن هللا سمع و دالین ننک الحمد لک ربنا ترور سنت ایتماق

وباولتور اوستونده آننک توشاب آیاقنی  سنت ایرالرکا قراتمق غه قبله الرین برمق توتوب تیک ن طابانعه ننک آیاقی اونک 

 رمق چاچق دین جانبی اونک یاقین ایکی اولتوروب اوستونده قویروقی سول یعنی ترور سنت توروک خاتونالرغه تورور

یموینن اول ترور عام تورتی اون ترور اوچ یکرمی الری مستحبا ننک نماز باب ترور سنت  رسول غه اونک قیلدورب میل 

 قیلسون نظر یریکا سجده قیامده یعنی قیلماق ترک نی قرامق عه

/90а/ 

 یوم آعزنی عام مستحب نچی ایکی قراسون قارشو قویونغه یعنی صدرغه ده قعده و قراسون غه مورون ده سجده و قیلسون

حبمست اوچونچی وقتده بولغان عالب اسنامک یعنی وقتنده تثاوب ترور مق  مقدارچه تیکان قدرة لیق قلملق دفع یوتال عام 

 و وقوف حفظ عام مستحب نچی بش اوقومق آرتق جزی دین آیته اوچ برله فاتحه یعنی قیلملق زیاده عام سمتحب تورتنچی

 کم یوطر قیلماق بر برا برله آرقه باش رکوعده عام مستحب آلتنچی اوقومق قرأة خروف ده وجه بولغان وارو دا قرأة ادای

 اول بولغانده بر اقیلو سجد عام مستحب نچی یتی تورعای قرارده بر توکمای قویساالر اوستنده ننک آرقه سوی قدره بر اکر

 صونک آندین و قویماق کونی صونک آندین و قویماق تزنی ایکی

/90б/ 

ل بولسه کوتارور باش دین سجده و یرکا قویماق منکالینی صونک آندین و قویماق نی مورونی  صونک آندین و جبهنی او 

 نچی توقز ترور عام مستحب نچی سکز کوتارمک نزنی ایکی صونک آندین و قولنی ایکی صونک آندین و نی مورون

روعیو بو ترور قیلماق سجده آراالریغه ننک قولی ایکی عام مستحب  بولغان سنده توغری قوالق بارمق باش ایکی کیم ده 

 الری قول حالده بولغان قلغوچی ضم قیلماق متوجه غه قبله حالده قلغان سجده بارماقالرین آیاق و قول عام مستحب اوننچی

ونا ترور لیق یورماس سو قویراقین و ترین ننک منکالی قبل دین سالم عام مستحب برنچی اون الرین بارمق ننک  ایکی 

 مقداری بارمق تورت نده قوزی قیامده آراسنده ننک قدم ایکی عام مستحب نچی

/91а/ 

 اوستنده ننک بوط ایکی الرین کف ننک قول ایکی عام مستحب اچونچی اون بولغان مقداری الری بارمق قول توتماق آچق

لیآص الرننک بوط یعنی برله آصلی الرننک بارمق کیم اونده جه بو ترور قویماق  تلغان چه کا تزالری ننک الری بوط برله 
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 بو جانبغه سول و غه جانب اونک وقتده برکان سالم بورمق یوزنی عام مستحب نچی تورت اون تورغان برابر برله یری

ل ترور توقز حاص مستحب کورکای آقتی یوزی ننک مصلی کشی اولتورعان ده آرقاسی ننک مصلی کم اوزده وجه  ایکی او 

کامککوتار قولنی  قراتمق غه قبله سن آیه ننک قول و برابرانده یومشاقی الر قوالق ده تحریه تکبیر یعنی یرده بولعان سنت 

ا ترور شوندای هم تکبیری قنوت دعاء و ترور  کشی خاتون و تیکماز غه یومشاقی قوالق برمق مونده ام 

/91б/ 

ماققوی حاص مستحب نچی ایکی ترور مستحب کوتارمک برابر اینکی ایکی  ده استی کندیک ایرالر قولنی ایکی ترور لیق 

 تحریمه نی قول ایکی حاص مستحب اوچونچی قویارالر اوستیده قول سول نی قول ساع اما ده اوستون کوراک الر حاتون و

 مروی ترور قیلماق قرآت حاص مستحب تورتنچی دور مستحب لیق چقارمس حاتونالرغه و ایرالرکا چقارمق ینکدین وقتنده

دارنچهمق  سفر لیق امان اکر اوقرو سی هللا خد نی سورۀ بر هر برله فاتحه بولسه سفر خواطرلی و عجله سفر یعنی امامغه 

 یعنی حضرده و ترور مستحب بولور آیة قرق رکعت ایکی آیة یکرمی رکعتده هر باشقه دین فاتحه ظهرده و فجرده بولسه

ورهس اوزون طهرده و فجرده مستحب وقتده بولعان مقیم  سوره سطه و ترور مستحب ده یسیغ برله ایکندی و 

/92а/ 

 الر سوره بولغان اراده شول برله البروج ذات و السماء و یاق بو دین الحجرات سورة سوره قسقه ترور مستحب معربده و

طهس و الر سوره بولغان آراسینده سیننک ایکی و سی سوره ینکی لم کیم برله الطارق و السماء و ترور اوزاق  وآندین ترور 

 ترور قیلماق زیاده دین اوچ رکوعده و ده سجده الرنی تسبیح مستحب نچی بش بارغونچه قرانغه آخری ترور قسقه صونک

 التنچی بولغای منکی ایتماق اوچ غه تاقوم ایتور تورت امام اما کا کشی تورغان اوقی بریاکه اون میا توقر یا یتی یا بش یعنی

لتوققو و قرننی ایکی مستحب  ترور قلماق قوش دین یر نی ینچک و دین ینچک نی بوط و دین بوط قرننی و دین قرت نی 

 نچی یتی ترور مستحب بوشتورمق ینکایا بربر مذکورالرنی شول خانونالر اما ارالرکا

/92б/ 

 مستحب نچی سکز وا الر رکعت سونکعی دین رکعت ایکی اولغی کا کشی تورغان اوقی فرض اوقمق فاتحه سوره مستحب

ل دین فاتحه نی الرحیم الرحمن هللا بسم  نه مسبوق هم غه مسبوق ترور مستحب و منفردغه و امامغه رکعتده هر ایتماق او 

 بولغونچه فارع نمازدین امام ترور بولوب منتظر مسبوق مستحب نچی توقز و اول دین فاتحه ده وقت تورغان اوتای سین

 اول ترور عام سی هه ترور تورت اون فعل حرام اچنده نمازننک قیلور بیان الرین حرام نمازننک باب کونچه بر سالم یعنی

 غه سول و غه اونک توروب ایالن سین بعضی یوزننک اوچونچی ایتماق جهر نی آمین نچی ایکی ایتماق جهر نی هللا بسم

مققرا آسماانغه حرام تورتنچی بولور خاسد نماز قراسه ایالنتوروب نی کوکراک اکر قرامق  

/93а/ 

 سونک دین رکوع کوتارمک قولنی ایکی حرام نچی بش توروب بولمای عزر قولغه و یغانغه و غه تام تایاتمق نچی بش

 قدم ایکی ده سجده اکر و ده سجده و رکوعده ترور کوتارمک یردین الرنی بارمق حرام آلتنچی ده قوحه یعنی اول دین سجده

دفاس نماز قیلسه سجده کوتاریب دین یر نی  سکز اوچون تشهد اولتومق اوستونده ننک کچه او ایکی حرام نچی یتی بولور 

 برله سبابه ترور قیلماق اشارة حرام نچی سکز بولور فاسد نماز بولسه اوچ اکر آز دین اوچ اوینامق یاتنین توتین حرام نچی

 وتر حرام نچی اون برمای سالم غه جانب ایکی قیلماق تمام نمازنی برله سالم بر حرام نچی توقز برله برماقی شهادة یعنی

 هر زیاد تکبیرالرنی نچی بر اون اوقمق قنوة نمازده باشقه نمازیدین

/93б/ 

 ثنأ وجل کم اوزرینه وجه بو قیلماق زیاده ثناده حرام نچی ایکی اون دیمک االعلی اکبر هللا یا و االعظم اکبر هللا یعنی قیلماق

ریندهنمازال فرض بو دک اسمأ تا تقدس دک  مثل ترور حرام هم قلماق زیاده تسبیاتده تورور جائز نوافلده اما ترور حرام 

 نمازننک باب اون النامیات ارکیات الطیبات و مثل قیلماق زیاده تشهده حرام اوچونچی اون العظم االعلی علی ربی سبحان

ل تورور ایکی قرق الر وه مکر عام تورور توقز ایللی صلوة وهات مکر جمیع قیلور بیان هالرین و مکر  قیلملق حکرار او 

 قولنی ایکی مکروه نچی اوچ مق سانه برله قول الرنی تسبیح و الرنی آیت مکروه نچی ایکی اکبر هللا اکبر هللا مثل تکبیرنی

 متکبرالر کم فعل هو و قویماق یرکا تورغان باغالی بیل

/94а/ 
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 ضرورة بولسه هر سز حرف هرچند ترور یوتکرمک مکرده نچی توقر ترور مکرده نمازده فعل آندای بولسه فعلی ننک

 بولسه اوچون صوت یاتسین و یوتکورسه عمدا برله قصدی قلماق اعالم کشی تورعان قیال قرأة یوتکورسه اکر و حالده

سهقیلما منع اکی قرآتنی فرض ترور سقالمق الرنی نرسه اوحثاش آنکا و راهم آعزده مکروه نچی بش بولور ناسد نمازی  و 

 شوندای جهال بعض چناچه وقتده کوتاریلکان دین سجده و دین رکوع اکوتارمک قرشو آسمانغه باشین مکروه آلتنچی

 مکروه نچی سکز بولسه آراسینده تش کیم ترور یوتماق نی طعام آز دین نحو غی آراسینده تیش مکروه نچی یتی قیلورالر

ینچ توقز ترور قلماماق ترک نی سنت بر الردین سنت  قیلماق تمام رکوعده قرأتنی مکروه 

/94б/ 

 مثال ایتماق یرده باشقه ین یونیده اول الرنی تسبیح و نی حمده لمن هللا سمع و تحمید و تکبیرالرنی مکروه آوننچی ترور

ین الحمد لک ربنا ایتماق ده قومه قایتب رکوعدین نی حمده لمن هللا سمع ایتماق صونک بارغان غه رکوع تکبیرنی رکوع  

 ایتب اوچون آننک ترور مکروه ایتماق برده یرسز بوالرنی غیر و ایتماق ده سجده نی اکبر هللا ایتماق باراغانده کا سجده

 بر هر القیاس هذا علی تیب ایتسون رکوعده اکبرنی رأ و ایتسون قیامده نی هللا الف و قیلسون تمام قیامده نی قرأة کم ترورالر

ونس قیل تمام یرنده اوز ذکرنی  اون الکاروا تیزالریندین بولعانده قیلور سجده قویماق یرکا قولین ایکی مکروه برنچی اون 

 سجده ایکی مکروه اوچونچی اون عزریرکا بولغانده تورار قیامغه الکارو قولدین ایکی کوتارمک تیزنی مکروه نچی ایکی

 ننک

/95а/ 

 مکروه تورتنچی اون رای التورکان ایت مثل یانمق یا قولیغه ایکی قویوب یرده مقعدین بولعانده تئرار غه قیام یا و اراسینده

 الرنی تاش أروق مکروه التنچی اون اوقومق نماز یوموب کوزالرنی مکروه نچی بش اون حالده اسنکان یابمق آعزنی

اقدینتوفر سپورمک منکالی مکروه نچی یتی اون بولور قیلسه مرتبه بر بولماسه اکانی قلماق سجده مکر کیتارمک  و 

 یوقارو و توتماق تونین برله الری قول وقتده قایتغان ین رکوعده مکروه نچی سکز اون توروب چقمای نمازدین یاتیردین

 توتوب بارماقلرنی مکروه برنچی یکرمی کاریشمق مکروه نچی یکرمی یرکا عزر بی اسنمک مکروه توقزنچی اون تارتماق

واهخ و بولسون بارماقی آیاق خواه شارتالتمق  یتماسه کشیرکا عمل اکر بولسون بارماق قول 

/95б/ 

 ایکرمی آیاققه بر ینه آیاقدین بر آلماق راحت مکروه نچی ایکی یکرمی بولور فاسد نماز قیلسه برله قولی ایکی یعنی

ین قرأة مکروه تورتنچی یکرمی یرده باشقه رکوعدین بیندین بر آیرمق برله مبالغه الرنی بارماق مکروه اوچونچی  تعجیل 

 یوقارو دین آرقه باشنی یعنی قیلماق ترک نی قیلماق برابر برله آرقه نی باش رکوعده مکروه نچی بش یکرمی اوقومق برله

 دین قدم هر قیلسه توقز اکر زیاده اوچدین یا اوچ کوتارمای یردین آیاقنی اتماق ادم مکروه التنچی یکرمی قیلماق توبان یا

 نچی سکز یکرمی صولغه و عه اونک حالده تورعان قیامت قیلماق حرکت مکروه نچی یتی یکرمی بولور فاسد نماز صونک

 آز چقارمق نی اتوک مکروه نچی اوتوز آقزماق سعین آعر مکروه نچی توقز یکرمی آز دین اوچ اولتورمک بیت مکروه

 برله عمل

/96а/ 

رلهب مروحه برمک یکایل آز مکروه برنچی اوتوز قبل دین سالم صونک تشهدین  نچی ایکی آوتوز آز دین اوچ برله یاتون و 

 سوره باشقه دین سوره شول کورسه جائز کیم یوروعده بو قلماق یقین اوچون نماز بر باشقه دین فاتحه نی سوره بر مکروه

 سوره ایکی بو نی سوره بر برله قیلماق ترک آراسین ننک سوره ایکی ترور قلماق جمع مکروه اوچونچی اوتوز نی اوقرمق

 آراسنده ننک آیت ایکی هرچند ترور قیلماق انتقال آیقغه بر ینه دین آیة بر مکروه تورتنچی اوتوز رکعت بر آراسینده ننک

 بر قیلب ترک نی سورۀ بر اورتادین قیلماق جمع آراسین ننک سوره ترور مکروه شوندای و بولسه هم کوب دین آیت اوچ

 تقدیم مکروه نچی بش اوتوز رکعتده

/96б/ 

لماققی  التنچی اوتوز بولسه زیانده نماز فرض و بولسه عمدا اکر بولسه رکعتده ایکی هرچند دین متقدمه متأخرین سورۀ ترور 

 آوتوز یرکار عزرسز کوتارمک باالالرنی یاش مکروه نچی یتی اوتوز آراسینده سوره برله هللا بسم ایتماق هللا بسم مکروه

توزآ آقرماق ماق سغین بورون مکروه سکزنچی  کشی غی یانندا یعنی اشتورمی سینه کورش دیماک اوف مکروه نچی توقز 

 یخشی مکروه نچی ایکی قرق آز دین اوچ کورمک نی بیت برنچی قرق صوزولق یعنی کریشمک مکروه نچی قرق اشتماسه
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وناوچ کشی بر ترور لیق بولماق منتظر امام اول تورت یتی اون الر مکروه حاص اسکامک نی نمرسه ایسرنی  نمازغه کم 

 اشیتب توشین کفشی آننک بولسه اتورغان کال

/97а/ 

 اولی رکعت نی ثانیه رکعت مکروه نچی ایکی و ترور مکروه قیلماق توقف اوچون آننک رکوعده یعنی دیب یتسون نمازغه

دهیر کلکان عذاب آیة یا و رحمت آیت مکروه اوچونچی قیلماق طویل مقداری زیاده یا و مقدار آیت اوچ دین  قیلغوچی قرأة 

 و خواه و ده فرض خواه ترور مکروه همه دینکالسه قیلغاننی قرأة امام قیلب فکر سین معنی مقتدی ترور قیلماق توقیف کشی

 ننک چالمه ترور قیلماق سجده مکروه تورتنچی ترور مکروه هم ده نوافل منغردغه اما رمضانده ده بولسه وترده و تراویح

 ده سجده پوشتورمق یرکا بوالکنی ایکی ترور مکروه شوندای و پوشتورمق یا بوطغه نی قرن مکروه نچی بش کنارسیغه

ا ایرالرکا  التنچی ترور مستحب الصاق الرغه خاتون ام 

/97б/ 

 خیر دین عورة کشف حقنده خاتونالر آما ترور الری لیق چقارمق برله قلیل عمل نی تاقیه و کولماک ایرالرننک مکروه

 و حالده بولعان ده تاقیه نزع توکارور شوندای و بولسون خواده ترور بار مال فساد ده قمیص نزع شول بس خواصره بیرور

حتمالا عتو حدوث ترور فساد احتمال حالده بولعان ام  دم کاکه قلسون و قمیص ننک ایرالر برله قلیل عمل ینه و دین وجهه 

 سین یه دعا سنت ده قرأة بولسه کلور اغیر قومغه کیم ده بوروغ بو قیلماق اوزون نمازنی امام نچی یتی ترور مکروه

وهمکر توقزنچی دین جهتی قیلغان تعجیل قوم قلماق ینکیل نمازنی مکروه تکزنچی صونک قیلعاندین  امام ترور توتماقی امید 

 قیلماق جهر نی قرأة نچی اون بولسه قیلعان قرأتی الصلوة الو یجوزبه ما اوزی نی لقمه دین قوم ننک

/98а/ 

 قیلماق تکرار مکروه نچی ایکی اون ایرماس مکروه ده سوره آخر قلماق قرأة هم مکروه برنچی اون نهارده نوافل ترور

نیآیت یاحزن و آیتنی سرور ترور  رکعت بر نی سوره بر ترور قیلماق تکرار مکروه اوچونچی اون یرکا عذر بی نمازالرینده 

 تیکرار کا تورساک ینکی ایکی عانب و سز یعنی کوتاریب ترور قیلماق نماز مکروه نچی تورت اون نمازالرده فرض ده

ونچقورق یعنی نی ترهیب یالیت و نی ترعیب آیة مقتدی مکروه نچی بش اون ایرالرکا  رسوله بلغت و هللا حالده اشتکان آیتنی 

 لیق تایانمق عذر نی غه یاستون غه خایط مکروه عذر نی غه یاستون غه خایط مکروه آلتنچی اون ترور لیقی ایتماق دیب

 باب ترور یاپشتورمق یرکا قیلغانده سجده بالکنی ایکی مکروه نچی یتی اون نمازالرده باشقه دین نوافیل ترور

/98б/ 

زننکنما  ترور لیق قلماق نظر ننک مصلی اول ترور سکز عام مباحت تورور بر اون مباحات جمیع قیلور بیان الرین مباح 

 ایکی یا و مرتبه بر سجودنی موضع قیلماق برابر بولغانده عذر کناه مباح نچی ایکی تورمای ایالن یوزی برله سی کناده کوز

اهخو ترور اولتورمک ایالن مباح آوچونچی مرتبه  و هم بولسه محتاج غه عالمت هرچند بولسون قره خواه و بولسون ساریع 

 یا و تیاق ایالنتور یوز دین قبله یعنی قبله بار استد خواه و ده سجود خواه و ده قعود خواه و ده قیام خواه یعنی حالده هر مصلی

سونبول برله کثیر عمل و ترور مباح اولتورسه آلیب نی قلچ و چچاق مثل تیاق غیر  برله قلیل عمل یا و اولتورمک اول 

 مباح نچی بش دین قرأة سنت قیلمسه منع اکر ترور ساقالمق یرنی یادنا و دراهم آعزده مباح تورتنچی

/99а/ 

 تألیف نمازده قرآننی قیلماق قرأة مباح نچی التی قیلماسه منع اعتحادسن ترور ساقالماق قولنده مصلی نی نیر یادنا و دراهم

 سیندورمق نی جنازه یتی ترور قلماق ختم نمازده قرآننی اوقوب آیت برنچه نمازده هر کم ترور اول تألیق برله سی طریقه

 آخرین ننک سوره باشقه بر ینه و قیلماق قرأة ده رکعت بر نی سوره آخر مباح نچی سکز رکوعده دیب یاپوشماسون جسدکا

احمب خاص کوره روایتغه صحیح ده رکعت باشقه قیلماق قرأة  ده رکعت بر نی سوره بر نمازینده نفل اول ترور اوچ الر 

 مباح اچونچی بولسه هم عذر نی هرچند نمازینده نفل یاستوقغه و دیوارغه تورور سویانمک نچی ایکی ترور قیلماق تکرار

 حالده قیلغان ننک قرامق برله پوچماق کوز

/99б/ 

مقتور اوزی امام کا کشی تورغان آرقاسنده اوزیننک امام  اوچون اولتورمق بولسه تورغان کشی غی آرقاسینده اکر اچون 

 همه و ترور بش التحقیق علی مفسدالر شول قیلور بیان مفسدالری نمازننک باب بولسه اولتورغان کشی غی آرقاسینده اکر

 و بولسون اویاق خواه و بولسون اویقرده یعنی بولسون نایم مصلی خواه ترور قیلماق تکلم برله ناس کالم اول تورور عام سی
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 معلوم کالم حقیقی بولسون کالم حکمی کالم حقیق خواه و بولسون کالم کثیر خواه و کالم قلیل خواه و سهو خواه و غمدا خواه

 یا و دین سی کلمۀ قرآن بولور کلمۀ یا و بولور دین قرآن نظم مثل کالم حکمی ترور یوق خاجتی غه لیق قیلماق بیان ترور

بجوا بولور ذکر  کشیکا ایتلورمن برله سی طریقه 

/100а/ 

 یا و آناننک کشی اول کم جواب قولیغه کشی اول ایتسه مصلی راجعون إلیه انا و هللا انا مثل بولسه ایتغان خیر کشی اول کم

ییامج برله طریقه خطاب کا کشی یانینداغی کشی تورغان قرأة یا و غه مصلی اول ایردی بریب خبر دیب اولدی قرینداشنک  

 بولدی نک فرزند غه مصلی کشی مثل و بولسه قویلغان کتاب بر یرده اول و بولسه اسمی ننک کشی اول دیسه الکتاب حذ

 ایکی بولور فاسد نمازی ننک مصلی سینده همه مذکورالرننک بو دیسه هلل الحمد سیچه طریقه جواب مصلی برسه خبر دیب

کانینکول اوز مصلی برله شرط بو ترور کولماک مفسد نچی  بولماس فاسد نمازی اشتمسه اکر اشتکان 

/100б/ 

 اصالحی نمازننک ترور قلماق عمل کوب نمازده مسفد اوچونچی سینار طهارة هم بولور فاسد نمازی هم اشتسه غیرهم اکر و

 بولسه لیق سینماق طهارة تورغان بوال واقع کوب قصد بی مثال بولور فاسد نماز قیلسه کثیر عمل اوچون نماز اصالح اکر و

 امام کشی سینغان طهارة هرچند و بولماس فاسد نماز قیلسه تمام نمازنی الیب طهارة کیتب یردین تورغان اوقی نماز هرچند

 بولغان کا اولتورمک برله کثیر عمل حاجت برله کثیر عمل اولتورسه ایالن مصلی بولماس خلیفه نی کشی بر اورنیغه بولسه

حتالفا و بولماس فاسد نمازی حالده  مختاج قولغه ایکی کثیر عمل کیم ترور ایتب علی بعض تفسیرنده کثیر عمل ترور 

/101а/ 

 آندای کیم تورور ایتب الر بعض و قیلسه تکرار کیچه اوچ کم ترور عمل آندای تورور ایتب الر بعض تورور ایش بولعان

یلسهق کمال دیب مصلی غیر عاملین ننک عمل بو کیشی قیلعوچی نظر کم ترور عمل  بار الری تفریع کوب قولالرننک بو 

 تورتنچی بولور فاسد نماز بولسه مقداری نمو نمرسه آشاعان ترور واچمک آشامق الری بعض الردین تفریع بو مثال ترور

 قبورننک زیارة باب ترور سیندرمق طهارة برله قصد مفسد نچی بش ترور قیلماق نی فرض بر الریندین فرض نماز مفسد

ورتر بیاننده  قبورغه اهل ثوابین اوقوب نفل نماز رکعت ایکی اول کیم ترور بو زیارة طریقه تورور مستحب قبور زیارة 

 سالم باریب طرفیدین قبله ننک قبور اهل صونک آندین قلسون نجش

/101б/ 

شرفباال لکم مخن و سلف لنا انتم لکم و لنا هللا یغنی القبور اهل یا علیکم السالم کم ده طریقه بر برسون  بکم هللا انشاء سآبقون 

 ننک پعمبر مرتبه بر ان و فریض مسئل مرتبه بر و اخالص سورۀ مرتبه بر فاتحه سورۀ مرتبه بر صونک آندین حقون الال

 سالم باریب طرفندین قبله قبورننک اهل ثوابین شوالرننک صونک آندین و یبارسون شریق صلوة الرینه شرف حیواة

سالمال کم ده طریقه بو برسون  حتون الال بکم هللا شاء ان باالشرف نحن و سلف لنا انتم لکم و لنا هللا یغفر القبور اهل یا علیکم 

 بر و اخالص سورۀ مرتبه ایکی اول التکاثر الهیکم مرتبه بر سی اکر سورة مرتبه بر فاتحه سورۀ مرتبه بر صونک اندین

 شرفالرننک صونک آندین و یبارسون صلوات الرینه شرف حیواة ننک م عه پعمبر مرتبه بر اون فرایض مسئله مرتبه

/102а/ 

 اهل بولسه خاجتی هرنه حدادین صونک آندین اوتکارسون غه مطهرات ازواج و م عه رسول و قبورغه اهل ثوابین

 اهل بو و پلدوم حق بر نکنی رسول و بیلروم بر یاسنی حدا کیم ده طریقه بو تیالسون اوتوروب طرفیعا تول قبورننک

 طفلی الرننک قول بو و طفلی رسولیننک و حرمتنک ننک نی اوزی پلدوم الرننک بنده مسلمان یخشی سننک قبورنی

 اجابت کم تورور امید قیلغای عرض دین احروی و دنیاوی بولسه خاجتی هرنه و تکای رواقیل نی خاجتم مننک اوچون

 نحن و سلف لنا انت ولک لنا هللا یغفر فالن بن فالن یا علیک السالم قلسه زیارة قبرین ننک کشی محصوص بر اکر بولغای

 سی آنا آتا کشی هر ترور کلیب آنداع خبرده دیکای حقون الال بکم هللا انشاء فانا باالثر لک

/102 б/ 

 تورت نمازی ایرته باب قالماسی یرده اورون الری حق آالننک و بولور اوتکان حقین آالرننک قیلسه زیارة قبرین ننک

ل ترور رکعت نمازی اویله اقورمز فرض رکعت ایکی صونک آندین و اقورمز نی سنت رکعت ایکی ترور رکعت  تورت او 

 بش نمازی اخشام وینه ترور سنت رکعت ایکی ینه ترور فرض رکعت تورت ینه صونک آندین و اوقورمز سنت رکعت

ل ترور رکعت ورمزاق سنت رکعت ایکی صونک آندین و اوقرمز فرض رکعت اوچ او  ل ترور رکعت آلتی نمازی یسیع   او 
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 دین نمازی یسیع ترور رکعت اوچ نمازی و اوقورمز سنت رکعت ایکی صونک آندین و اوقرمز فرض رکعت تورت

 یوزوم ترنی و صلوة رکعت اوچ اداقیالین قیلدوم نسیت کیم ده طریقه بو اوقورمز صونک

/103а/ 

تعی هللا اکبر دیب ایکی رکعت نی ادا قیلب تشهد نی عبده و رسوله عه تیکان قبله جهتی غه قل لق غوم تنکریغه خالده هللا 

صونک توروب فاتحه و سوره اوقوب هللا اکبر دیب قول کوتاریب قول الرین باغالب دعاء قنوة اوقوسین آندین صونک 

نستعینک و نستغفرک و  رکوغغه بارسون دعاء قنوة اوقوسین آندین صونک رکوغغه بارسون دعاء قنوة بو ترور اللهم انا

نؤمن بک نتوکل علیک الخیر نشکرک و ال نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و 

الیک نسعی و نحفد نرجو رحمتک و نحشی عزابک ان عزابک بالکفار رملحق جمعه نمازی بر قول ده سکز رکعت ترور 

ل ایکی رکعت تحیات المسجد نمازی او قورمز آندین صونک جمعه نمازی ننک اراسی برله یوزم قبله غه منکال لیم جهته او 

 کعبه غه قل لوغوم

/103б/ 

تنکری تعی غه حالصا هللا تعه هللا اکبر اکر امام غه اقتدأ قیلسه اویدوم اوشبو حاضر امامغه تیکای بعض الر ایتب ترورالر 

سجد اوقورمن اول جمعه دین ایرکای آندین صونک تورت رکعت جمغه نمازی اون رکعت تورور اول ایکی رکعت تحیات م

سنت جمعه دیب اقورمز حطبه دین صونک ایکی رکعت نمازی جمعه نی جماعت برله وقورمز آلتی بولدی آندین صونک 

ینه تورت رکعت سنت جمعه دیب اوقورمز اون بولدی تورت رکعت پشین ننک فرض و ایکی رکعت سنت هذا الوقت 

ورمز و بعض الر اتیب تورورالر جمعه نمازی یکرمی رکعت تورور اول ایکی رکعت تحیات مسجد هم جمعه احتیاطا اوق

دین ترور آندین صونک تورت رکعت سنت جمعه و آندین صونک خطیه دینکالب اولتورسه ایکی رکعت نمازی اوقوغان 

 دای بولور خطبه نی دینکالمق فرض

/104а/ 

نمازین امام برالن اوقورمز اون بولدی اون رکعت هم ویله نمازی یکرمی بولدی  ترور آندین صونک ایکی رکعت جمعه

جمعه کونی اویله نی بو طریقه ده نیت قیلماق کرک کیم نیت قیلدیم ادا قیالین آخر شیف کیم وقتین تانیب اوده کانم یوقال 

اویح نمازی یکرمی رکعت تورور ماه یردی یوزم جهتی سعبه غه قل لغوم تنکریغه خالصا هللا تعی هللا اکبر دیکای تر

رمضانده یسیع نمازیدین صونک وتر نمازی دین اول وتر بش مرتبه اولتورمق بار ترور یعنی هر تورت رکعت ادا قیالین 

آندین صونک شول تورت رکعت مقدار نچه اولتورورالر و اکر تسبیح و تهلیل برالن اولتورسه اولی تورت ماه رمضان ده 

اوی غان کشی وترنی اوزی نی هم امامغه اقتدأ قیلور یسیع نی امامغه  

/104б/ 

اکر یسیع نمازین امامغه اقتدأ قیلماسه وتر نمازین یعلور اوقورسون رمضاندین اوزکا وقت الرده وترنی جماعت برله اوقمق 

مکروه ترور نمازی دیکردین ایاکارو خفتین دین الکارو و خفتن دین صونک تورت رکعت نفل بار ترور بر سالم برالن 

ل ابین ترور و کون سونکو  احشام نمازی دین صونک ایکی رکعت تحفۀ رسول و تورت رکعت نفل ایکی سالم برالن او 

مقدارلی کوتاریلکاده ایکی رکعت نمازی اشراق و ایکی رکعت نماز استحاره و آندین صونک و چالشت وقتی دا اون ایکی 

سه ثواب اوقوماسه رکعت نماز التی سالم برالن اون ایکی رکعت نمازی تهجد آلف سالم برله بوالر همه نافله ترورالر اوقو

 کناه کا ربوکاس نماز تهجد ننک

/105а/ 

لغی رکعت ده اون ایکی سورۀ اخالص ایکی نچی رکعتده اون بر اچونچی رکعت اون علی هذا  قرأتی فاتحه دین صونک او 

نک القیاس آخرغی رکعت بر اخالص عرض بو تحریرالردین بو کم هر کم بو رساله دین اوقوسه و منفعت آلسه مز فقیر ن

آتام شیرنیاز یارمحمد و آنام حدیچه بیکه مال شریم نی دوعأ خیر برالن یاد قلسون الر و بو فقیرمز هم دعا دین قویماسین الر 

 موندین هللا تعالی منکا هر نه ثواب بیرسه آن سلطان انبیأ و ازواج مطهراة و آتام برالن آنام غه اوتکاردوم

 تمت تمام

/105б/ 
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علی الفقیر الحقیر الراجی رحمة ربه الغفور اشنیاز بن  ١١٤٧رکة فی یوم االربعأ فی شهر شوآل سنه تمت هذه النسخة المبا

شیرنیاز حارزمی عفر هللا ذنوبهما و الجمیع المسلما المؤمنین و المؤمنات و السلمین و الحیأ منهم و االموات انک مجیب 

بر حمتک یا ارحم الرحمین آمین یا مجیب السائلین الدعوات و رافع الدرجات و منزل ابرکات و یا قاضی الحاجات  

سید المرسلین     بحرمة  

 آمین

 


