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 9031ـ حزيف  2971ـ کلمبت  222تعذاد آیبت 

 9ي  0، 1ی مکّی جش آیبت مذوی ٌ  سًر

 وبسل شذٌ است(« ًَد»ی  )ثعذ اس سًرٌ

 نامگذاری

ي  فزسوـذ یعمـًة مبـبمجز    وـب  حرـزت یًسـی مبـبمجز    مىبسـجت  ثٍ 

مشزيحبً اس آن یـبد شـذٌ    ی مجبرکٍ بش اي کٍ در کل ایه سًرٌاوگ سزگذشت عجزت

 وبمگذاری شذٌ است.« یًسی»ثذیه اسم 

معىـبی  اوـذ کـٍ ثـٍ     گفتٍ «سَهُ المَظَضاَحْ»وب  را ثٍ ی مجبرکٍ  ي وبش ایه سًرٌ

تزیه  را کٍ ثُتزیه ي آمًسوذٌ َب است کٍ داستبن حرزت یًسی ن ثُتزیه داستب

 دَذ. ی ثسببر سیجب ثزای مب شزح می َب است ثب شبًٌ داستبن
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 ل و خواصفضائ

فزمبیـذ  اـبوًادٌ ي ثىـذگبن )سیزدسـتبن( اـًد را       مـی  حرزت رسًل

ذ، َز مسلمبوی کـٍ آن را تـتيت کىـذ ي اَـل اـًد ي      یی یًسی را ثببمًس سًرٌ

ثىذگبن )سیزدستبن( اًیش را تعلبم دَذ حك تعبلی سکزات مزگ را ثز اي آسـبن  

 2ي حسذ وجزد. گزداوذ ي يی را تًفبك دَذ کٍ ثز َبچ مسلمبوی رشک می

را َز  ی یًسی مزيی است کسی کٍ سًرٌ ي اس حرزت امب  طبدق

 اوگبشد در حبلی کٍ رستبابش ثزمی سريس یب َز شت ثخًاوذ، اذايوذ اي را در ري

گًوٍ تزس ي َزاسی در آن ريس ثٍ  چثًٌ ي َب جمبل اي َمچًن جمبل یًسی

ي در َمسبیگی عجبد طبلحبه  1شمبر آمذٌرسذ ي اس ثىذگبن طبلح اذا ثٍ  ومیيی 

 0سوب ي فحشب وخًاَذ گزدیذ.ًاَذ ثًد ي وبش در دوبب آلًدٌ ثٍ ا

)ثب سعفزان یب ی مجبرکٍ آمذٌ است کسی کٍ آن را  ًرٌي در اًاص ایه س

ذ ي اس اذای متعبل ببشبمبزٌ( در ظزفی ثىًیسذ ي ثشًیذ، َز کس آة آن را ثغ

يسی ي معبشت اي وبش آسبن ي ي ر 4ريسی حتل طلت ومبیذ ممظًد اي حبطل

 1گزدد. فزايان می

                                                 
 .البیان مجمع -2

 .889ص  4وسائل ج  -1

 .179ص  91تفسیر عیاشی، بحار ج  -3

 .73اآلیات ص  خواص -4

 .242ختوم و اذکار ص -5
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مُم ي ثب ارسشی وشد سمبمذار ي مسئًالن داشتٍ ثبشذ،  َمچىبه کسی کٍ کبرِ

را لزائت کىذ ثٍ یبری حك تعبلی ثٍ  ی یًسی ی مجبرکٍ سبشدٌ مزتجٍ سًرٌ

 2گزدد. ل میمزاد اًد وبئ

ر ظزف مبکی ی مجبرکٍ را ثب مشک ي گتة ي سعفزان د ي کسی کٍ ایه سًرٌ

الملًة گزدد ي آثزي  ثىًیسذ ي آن را ثب آة ثشًیذ ي ثببشبمذ در وشد مزد  محجًة

 1ي حبثبت يی وبش فشيوی یبثذ.

اص آن چىبوچٍ کسی را اس ممب  ي مىظت اًد معشيل کزدوذ ثز ًا اس ي دیگز

محلّ سبثك اًد مت لزائت ایه سًرٌ مًاظجت کىذ ثٍ یبری اذا ثٍ اًاوذن ي مذاي

چىبن کٍ در اًاص آن  اًاَذ « لبرعۀ»ی  ی مجبرکٍ َمبوىذ سًرٌ 0گزدد. میثبس 

 اهلل. شبء آمذ. ان
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