
 

 

 روش بیان احکام

 
 رضا هوشیاری

  



 تذکرات مقدماتی بحث بیان احکام

 .نمیدانم بگوییم نمیدانیم ای مساله اگر( 1

 مراجعه از پس مگر نگوییم میدانیم را ای مساله اگر( 2

 فوائد مراجعه

 1اغلاط تصحیح( الف

 2اطلاعات تکمیل( ب

 3مساله محل یادگیری( ج

 4.نباشیم پاسخگو خودمان فکر و عقل با( 3

 

  

                                                           
 قضاء؟ یا اداء نه؟ یا است واجب آیات نماز نشویم،آیا آن متوجه لرزه زمین هنگام اگر. 1

 آیات نماز این خواندن باشد، انداخته تأخیر فراموشى روى از یا عمدا   كه صورتى در( است آیات نماز سبب كه حوادثى و) آیات سایر در اما
 .است واجب او بر العمر مادام

 بواج اگرچه بخواند، را آیات نماز كه است آن احتیاط بگذرد، آن وقوع وقت به متّصل زمان كهاین تا نكند پیدا آیات این وقوع به علم اگر و 
 (7 م ، 212 – 212ص ،1ج الوسیله، تحریر ترجمه.)نیست قّوت از خالى آن نبودن

  
 قضاء؟ یا اداء نه؟ یا است واجب آیات نماز چیست؟ وظیفه شویم، خسوف و کسوف متوجه ماه و خورشید شدن باز از بعد اگر .2

 
 نماز) ضاق باشد، نگرفته قرص تمام كه صورتى در شود، برطرف گرفتگى كلّى به كهآن تا نكند پیدا خورشید یا ماه گرفتن به علم كه كسى
 .نیست واجب او بر( آیات

 .تاس واجب قضا باشد، گرفته قرص تمام كهیاآن ـ  باشد فراموشى روى از كهاین ولو ـ نخواند را نماز و كند پیدا علم گرفتگى به اگر اما 
 چیست؟ بلوغ های نشانه . 3

 کجاست؟ مساله محل
 2222 مساله

 ظرف و آب یکی که تفاوت این با بگیرند، ارتماسی غیر وضو است غصبی ظرف در که مباحی آب با عمد و علم روی از نفر دو اگر . 4

  ، است بوده غصبی ظرف به منحصر ظرفش دیگری و داشته دیگری
 .است باطل دو هر وضو( الف
 .است صحیح هردو وضو( ب
 .است صحیح بوده منحصر ظرفش که دومی و  باطل داشته دیگر ظرف که اولی وضو( ج
 .است باطل بوده منحصر ظرفش که دومی و ، صحیح داشته دیگر ظرف که اولی وضو( ج( د



 شرعی مسائل در پاسخگویی در اشتباه منشا

 اولویت قیاس (1

 سگ خون چیست؟ است، شده آلوده گربه خون یا دهان آب به لباس که حالی در نماز حکم

 5چطور؟

 

 استثنائات به توجه عدم (2

 

 6شروط تفاوت به توجه عدم (3

 

 

 فتاوا الفاظ از بعضی حذف (4

 

 بطالن و حرمت بین خلط (5

 :مبطل غیر حرامهای از نمونه چند

 .نامحرم انظار در بانوان وضو. 1

 .وضو در شستن مرتبه سه. 2

 .ظرف انحصار عدم صورت در نقره و طال و غصبی ظرف از اغترافی وضوی. 3

 .غصبی مکان در وضو. 4

 .احترامی بی صورت در السالم علیه معصوم قبر از جلوتر خواندن نماز. 2

 .است حرام آن در ایستادن یا ماندن که جایی در خواندن نماز. 2

 نجاست و حرمت بین خلط  (6

 مست شود معلوم آنکه مگر نجس نه میشود حرام بیاید جوش اگر انگور آب: مثال عنوان به

 .است شده کننده

  

                                                           
 اشدب تر چنانچه باشد، نمازگزار لباس یا بدن بر گربه مانند گوشت حرام حیوان از دیگرى رطوبت یا بینى یا دهان آب اگر -522 مسأله . 5

 .است صحیح نماز باشد، شده برطرف آن عین و شده خشك اگر و باطل نماز
 . است باطل او نماز باشد نمازگزار لباس یا بدن در نفاس، یا حیض خون اگر -522 مسأله

 حالل حیوان خون یا انسان بدن خون مثل دیگر خونهاى ولى نباشد، نمازگزار لباس یا بدن در استحاضه، خون باید واجب احتیاط بنابر و
 از كمتر هم روى كه صورتى در باشد لباس و بدن جاى چند در اگرچه گوشت حرام حیوان و مردار و كافر و خوك و سگ خون و گوشت
 . ندارد اشكال آن با خواندن نماز( شودمى اشرفى یك اندازه به تقریبا   كه) باشد، درهم
 .كند اجتناب گوشت حرام حیوان و مردار و كافر و سگ خون از كه است آن مستحب احتیاط ولى

 تذکر: نظرات مراجع عظام دراین مسأله مختلف است.
 بودن مباح مثل ذُکری شرط . 2که عالم و جاهل و ناسی در آن مساوی اند؛  وضو آب بودن پاک مثل واقعی شرط. 1شرطها سه گونه اند: . 6

 که فقط جاهل معذور است. گزار نماز لباس بودن پاک مثل علمی شرط. 3 ؛که جاهل وناسی هر دو معذورند وضو آب



 احكام بیان هايروش

   کما صلّوا»قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:  :(بصري و سمعي) عملي روش(   1

 «اُصلّی رایتمونی

 حماد؟ یا تصلی ان تحسن: حماد حدیث: نقایص بیان و نظارت روش( 2

 پیرمرد وضوی غلط و السالم حسین علیهما امام و حسن امام :مستقیم غیر آموزش روش( 3

 (آنها با مالقی و نجسه اعیان بجز است پاک عالم در چیز همه) طهارت قاعده :ايقاعده روش( 4

 قلبي رضایت یا اذن :(فقهي باب چند یا دو كردن منضم( )تلفیقي) انضمامي روش( 5

 (نماز وجوبي مقدمات) قم و طبس ؛(ركني واجب) قنترس مانند رمزي: روش( 6

 به را نماز است مستحب یا  واجب که مواردی فوری؛ واجبات)  :نظائر و اشباه جمع روش( 7

 (انداخت تاخیر

  میشود؛ خوانده جماعت به که مستحبی نماز :سوال طرح روش( 8

 است؛عبادت مساکین حج که نمازی شود؛ خوانده مکه در باید که واجبی نماز :معمایی روش( 9

 .است باطل باشد قبله به رو اگر که واجبی

 ( مرجع چند مختلف،نظرات ابواب مختلف، افراد بین مقایسه) ای مقایسه روش( 11

 اخالقي مسایل با همراه احكام بیان( 11

  



 احكام بیان بایدهای

 خارج. گفته شود نه از مباحث درس عملیه رساله از(  1

 .هااولویت به توجه(  2

 .مسائل از بعضي مختلف هايشاخه به توجه ( 3

 .مردم براي دین تسهیل ( 4

 .مخاطبان فهم و درك قابل بیاني با(  5

 .شود یاد عظمت به تقلید مراجع از ( 6

 .كند استفاده سوء نتواند كسي كه باشد طوري بیان ( 7

 .شود گفته آنها تفاوت حتما   دارد مشابه كه مواردي(  8

  .فقهي مباني و استدالل بیان موارد بعضي در(   9

  .ندارند روحاني كه مناطقي براي افراد تربیت(   11

  .نماید مقایسه است روشن مخاطب براي كه ايمسأله با را مسأله مسأله، نكردن فراموش براي( 11

 .جدید علوم از گیريبهره(  12

 .مستحدثه موضوعات از كامل اطالع(  13

 .(واجب و وجوب خاص، و عام شرائط) الهي احكام شرایط از مخاطب سازي آشنا(  14

 شرعي حكم مراحل در ترتیب رعایت( 15

  

 احكام بیان نبایدهای

 .گویي كلي از اجتناب( 1

 .وسواس ایجاد از اجتناب( 2

 .(مسأله بودن اختالفي صورت در)  حكم مستند روایات نخواندن(  3

 .نشود مطرح جمع در فتاوا اختالف(  4

 .باشد نداشته بدآموزي احكام آموزش(  5

 .بانوان احكام بیان از مردها اجتناب(  6



 .نشود بیان نشود سؤال تا احكام از بعضي (7

 

 مراحل آمادگی جهت بیان احکام

 ثانتخاب بحـ  1

 انتخاب بحثمال کهای 

 نیاز افراد .1

 افراد نیاز تعیین در موثر عوامل

i. افراد سن 

ii. جنس افراد 

iii. موقعیت مکانی  افراد 

iv. موقعیت زمانی 

v. موقعیت شغلی 

 

 فهم افراد .2

 افراد فهم در موثر عوامل

 سن افراد .1

 سطح علمی افراد .2

 

 زمان .3

 مدت كوتاه آموزش گرفتن نظر در

 مدت بلند آموزش گرفتن نظر در

   مطلب ارائه زمان گرفتن نظر در

 مطالعه دقیق و كامل بحث انتخابيـ  2

 گزینش مسائل در بحث انتخاب شده -3

 تنظیم و دسته بندي احكامـ  4

  یادداشت برداري و مرور آنـ  5

 

  



 سواالت و معماهای احکامی

 جمعه نماز:  پاسخ   دارد؟ قنوت یك ركعت هر در كه است نمازي چه آن 1

 آیات نماز:  پاسخ  دارد؟ ركوع پنج ركعت هر در كه است نمازي چه آن . 2

 .میت نماز:  پاسخ  است؟ مكروه ـ الحرام مسجد بجز ـ مساجد در آن خواندن كه است نمازي چه آن . 3

 .احتیاط نماز:  پاسخ   ندارد؟ قنوت و سوره كه است نمازي چه آن . 4

 .احتیاط نماز:  پاسخ  آورد؟ زبان به را آن نیّت نباید كه است نمازي چه آن . 5

 . جمعه نماز:  پاسخ   شود؟نمي برگزار نفر پنج از كمتر با كه است نمازي چه آن . 6

 . شهید:  پاسخ   ندارد؟ كفن و غسل مرگ، از پس كه است شخصي چه آن . 7

 . پشه و ماهي خون مانند ندارد، جهنده خون كه حیواني خون:  پاسخ  است؟ پاك كه است خوني چه آن . 8

 . ْمضاف آب:  پاسخ    كند؟نمي پاك را نجس چیز كه است آبي چه آن . 9

 . مضاف آب:  پاسخ   است؟ باطل آن با غسل و وضو كه است آبي چه آن .11

 شده مجتهد و رسیده اجتهاد درجه به خودش كه كسي تقلید:  پاسخ  است؟ حرام كه است تقلیدي چه آن .11

 . است

 . تخلّي:  پاسخ   است؟ حرام قبله به رو كه است كاري چه آن .12

 زندگي خشكي در كه خوكي و سگ:  پاسخ   است؟ نجس همیشه كه است حیواني چه آن .13

  كنندمي

 صلي) یا پیغمبر یا خدا اسم كه كاغذي یا قرآن كاغذ:  پاسخ  است؟ الزم آن احترام كه است كاغذي چه آن .14

 . است شده نوشته آن بر( السالم علیه)امام( آله و علیه الله

 . قربان عید و فطر عید روز:  پاسخ  است؟ حرام آن ي روزه كه است عیدي روز چه آن .15

 . میّت نماز:  پاسخ  خواهد؟نمي وضو كه است واجبي نماز چه آن .17

 و متعال خداوند اسم:  پاسخ  است؟ حرام وضو بدون آن با بدني تماس و مس كه استاسمي چه آن .18

  )علیها الله سالم) زهرا حضرت و امام و پیغمبر اسم( واجب احتیاط بنابر)

  . جنابت غسل:  پاسخ  گرفت؟ وضو نباید نماز براي آن از پس كه است غسلي چه آن .19

 حال در زن كه ايیومیه نمازهاي:  پاسخ  ندارد؟ قضا نخواندن صورت در كه است ايیومیه نماز چه آن .21

 . است نخوانده حیض

   . است نشده توجه خیلي آنها همه بودن كاربردي جنبه و شده آورده نمونه صورت به معماها این



 :احکام تدریس قالبهای

 داستان .1

 جدول .2

 معما .3

 سرود و شعر .4

 لطیفه .2

 مسابقه .2

 پانتومیم .7

 نقاشي و طراحي .5

 نمایش و فیلم .9

  



 داستان قالب در احکام بیان .1

 

 ار نظر مورد احکام مربی، که دارد کاربرد نوجوانان میان در بیشتر که داستان قالب در احکام بیان

 یم در داستان صورت به گیرد جای نوجوانان اذهان در سهولت به و نکند خستگی ایجاد که این برای

 .است شده استفاده «ها بچه سالم» مجله در شیوه این از و آورد

 مستحبي نمازهاي از قبل اقامه و اذان

 رو نمازم و گفتم رو اقامه و اذان. بخونم رو زیارت نماز تا ایستادم شد، تموم که عاشورا زیارت

 .بستم

 تحبيمس نمازهاي براي حاال تا کي از! حمید: گفت و جلوم گذاشت رو سیبش بشقاب علي شد، که تموم

 گن؟ مي اقامه و اذون هم

. همین یعني «آتش از تر داغ ي کاسه. »نداره اقامه و اذون مستحبه؛ زیارت نماز. گفت مي راست

 (912 مسأله ،(ره) خمیني امام رساله)

 

 نوزاد گوش در اقامه و اذان

 هعلی) حسین. ببارند غم باران و کنند گریه یا بخندند، و باشند شاد بودند مانده هم زمین و آسمان

 چشمانش در اشک داشت، شهادتش از خبري هرکس که اي فرخنده مولود. بود آمده دنیا به( السالم

 .زد مي حلقه

 «بیاور را فرزندم! اسماء: »فرمودند من به( آله و علیه الله صلي) پیامبر

. دمآور( آله و علیه الله صلي) پیامبر خدمت به و پیچیدم سفید اي پارچه در را( السالم علیه) حسین

 وا سپس خواندند، اقامه چپ گوش در و اذان فرزندشان راست گوش در( آله و علیه الله صلي)پیامبر

 گوش کنار ها مسلمان ي همه که بود بعد به روز آن از شاید. گریستند و کشیدند آغوش در را

 (111 ص ،104 ج بحاراالنوار،. )گفتند مي اقامه و اذان نوزادهایشان

 شعری احکام .4

 

 میگردد. مطرح احکام یادگیری در تنوع و تسهیل برای که شعری احکام

 دردسر نیابی که تا او حفظ در کن سعی  پسر ای نمازت اندر بود واجب یازده

 است غافل عبادت از انسان نیت، نباشد گر است الزم عبادت هر در نیت، باشد اولش

 است گفتن تکبیر وقت مهیا باشی بایدت  است ایستادن پا به یعنی قیام باشد دومش



 بدن کل زمان این باشد آرام بایدت   من جان باشد االحرام تکبیرة سومش

 درد و رنج گرنداری دادن طول مستحبست  رسد زانو بر دست تا رکوع باشد چهارمش

 رنجاندنست خود ز شیطان نماز، حال بهترین  است بگذاشتن مهر روی سر سجود، باشد پنجمش

 است ماندن حق رحمت انتظار در مدتی  است خواندن سوره و حمد قراءت، باشد ششمین

 ذکرها این پسر ای باشد تسبیح گفتن  ها سجده و رکوع حال در است ذکر هفتمش

 است گفتن شهادت این خدایی با تکلم در  است بنشستن پا روی تشهد، باشد هشتمش

 نیاز دست اله درگاه به بردار ای لحظه   نماز هر در بود واجب سالم باشد نهمش

 خدا خواهد همی ترتیب کارها تمام در   را رمز این بدان تو باشد ترتیب دهمش

 است بنشستن مدتی نمازت از بعد مستحب  است آوردن سر پشت مواالت باشد یازدهم

 رجوع کن رساله به بخواهی تفصیلش که گر   نکو ای واجباتت مطلب فهرست بود این

 

 

  



 

 نماز مبطل شکهاي از مورد چند

 

 رو فارسي معلم. بود ایستاده خودش حرف روي حسابي ولي. شد نمي باورشون ها بچه از کدوم هیچ

 و دکر باز کتاب یه. گیرم مي درسي غیر کتاب یه از رو امالء ي همه بعد ي دفعه: بود گفته. گم مي

 :کرد شروع

 

 و کنیم شک رکعتي چهار نمازهاي اول رکعت دو یا مغرب و صبح نماز هاي رکعت تعداد در اگر»

 [ .1.«]شود مي باطل نمازمان هستیم، رکعت کدام که کنیم گمان نتوانیم کردن، فکر مقداري از پس

 

 [ .2!]دیگه بنویس کجاست؟ حواست! حمید ـ

 

 .دارند را حکم همین نیز خوانیم، مي مسافرت در که رکعتي دو نمازهاي[ 1] 

 

 .1122 و 1122 االستفتائات، اجوبة[ 2]

 

  

 

 چهارم و سوم رکعت در شک

 

 !سمج گر گزارش یک هم این

 

 کني شک نمازت توي اگه که بود داده گیر و صورتم روي بود کرده زوم رو دوربینش میدون وسط

 کني؟ مي کار چه چهارم، یا سومي رکعت که

 (احکام سراغ بودند اومده حاال بود، کشیده ته ها گزارش موضوع کنم مي فکر)



 ادامه رو نمازم دادم، مي بیشتري احتمال که هرکدوم طبق 4 و 3 بین از کنم، مي فکر لحظه چند ـ

 .دم مي

 چي؟ بود مساوي دو هر احتمال اگه ـ

 احتیاط نماز رکعت یک بعد و کنم مي تمام رو نمازم. چهارمم رکعت که الله شاء ان: گم مي خودم با ـ

 .خونم مي

 جوري؟ چه ـ

 .طلبت باشه حسابم، به بنویس ـ

 [ .2[ ]1.]رفتم در و پایین انداختم را سرم. بود شده دیرم

 .شود مي بیان احتیاط نماز خواندن روش بعد، صفحه در[ 1]

 .1199 مسأله ،(ره) خمیني امام المسائل توضیح[ 2]

 

 احتیاط نماز خواندن طریقه

 

 یه ستهآه. گفت تکبیر و ایستاد برگردونه، قبله از رو صورتش که این بدون داد، سالم که رو نمازش

 .وسالم تشهد هم سجده از بعد. رفت رکوع و خوند حمد

 !خوندي؟ نمازت از بعد بود چي رکعتیه یه نماز این بپرسم شه مي! علي ـ

 [ .2[ ]1]کني مي جبرانش این با داشته، کم نمازت بدي احتمال اگه وقتها بعضي احتیاط؛ نماز ـ

 .است شده اشاره قبل داستان در احتیاط نماز وجوب موارد از یکي[ 1] 

 .1212 مسأله ،(ره) خمیني امام المسائل توضیح[ 2]

 

  

 

 نماز نخواندن یا خواندن در شک

 

 و خوند نماز رکعت دو. کرد عوض جالل با رو جاش صادق که بود شده گرم حسابي پوچ یا گل تازه

 .بودم مونده خواب صبح. نره یادم که خوندمش. بود صبحم نماز قضاي: گفت مي. برگشت



 

. نیومد یادم کردم فکر هرچي. نه یا خوندم رو صبحم نماز که بودم فکر این به اش همه بازي وسط

 .صبح نماز به برسه چه نیست یادم ظهرم ناهار من

 

 الزم نه یا خوندي رو نماز که کني شک نماز وقت گذشتن از بعد اگه: گفت مي. پرسیدم صادق از

 [ .1.]بخوني رو نماز اون قضاي نیست

 

 .سوم قسمت ،1127 مسأله ،(ره) خمیني امام المسائل توضیح[ 1] 

  



 نماز شکیات

 شکیات سه دسته اند:

 مورد( 2دسته اول: شکهایی که نباید به آن اعتناء کرد. )

 مورد( 5دسته دوم: شکهایی که نماز را باطل میکند. )

 مورد( 9دسته سوم: شکهای غیر مبطل. )

 :کرد اعتناء آن به نباید که شکهایی: اول دسته

 به دنبای ،نه یا اید خوانده نماز که کنید شک نماز وقت گذشتن از بعد هرگاه وقت: شک بعد از .1

 .کنید توجه خود شک

 کش به نباید نه، یا بوده صحیح نماز که کنید شک نماز سالم از بعد هرگاهسالم:  از بعد شک .2

 .کنید توجه خود

 شک به نباید اگر بعد رفتن به جزء بعدی در انجام جزء قبلی شک کند، محل: از بعد شک .3

 .کنید توجه خود

 بر را بنا میتواند کند شک مستحبی نماز های رکعت عدد در هرگاه شک در نماز مستحبی: .4

 .کند باطل را نماز بیشتر، طرف که این مگر بیشتر بگذارد ، یا کمتر

 شک در نماز جماعت .2

 توجه ودخ شک به نباید که کند، می شک زیاد که کسی یعنی «کثیرالشک» شک کثیر الشک: .2

 کند

 شکهای مبطل:: دوم دسته

 شک در رکعات نماز دو رکعتی )نماز صبح و مسافر( .1

 مغرب( نماز) رکعتی سه نماز رکعات در شک .2

 شک در رکعات نماز چهار رکعتی که یک طرف شک یک باشد. )شک بین یک و دو( .3

 شک در رکعات نماز چهار رکعتی که یک طرف شک دو باشد قبل از سجده دوم. .4

 که نداند چند رکعت خوانده.شک در رکعات نماز چهار رکعتی  .2

 .بیشتر یا پنج و دو بینشک در رکعات نماز چهار رکعتی   .2

 .بیشتر یا شش و سه بین شک در رکعات نماز چهار رکعتی .7

 .بیشتر یا شش و چهار بینشک در رکعات نماز چهار رکعتی  .5

 نماز از بعد و دکن تمام را نماز و دبگذار چهار بر را بنا که است آن واجب احتیاط صورت در ولی) 

 .(بخوانید دوباره را نماز سپس و آورید جا به سهو سجده دو

  



 :غیر مبطل شکهای: دوم دسته

 در شکهای صحیح که فقط در نمازهای چهار رکعتی واجب است، دو کار باید انجام دهیم:

متر بر کالف( همیشه بنا بر بیشتر بگذاریم مگر آنکه بیشتر، از حّد نماز خارج باشد؛ که بنا را 

 میگذاریم.

 ب( به مقدار کمبود احتمالی نماز احتیاط بخوانیم. و اگر کمبود نداشت، سجده سهو به جا آوریم.

 

کمبود  بنابر محل شک اصلی شکهای
 احتمالی

 وظیفه بعد از نماز

 ارجاعی
 در حال ایستاده

یک رکعت احتیاط ایستاده یا  یک رکعت 3 بعد از سجده دوم 3و  2
 نشستهدو رکعت 

  5و  3
 می نشیند

 ایستاده احتیاطنماز  رکعتدو  دو رکعت 4 دوم سجده از بعد 4و  2

 5و  4و  3
 نشیند می

 3و  2
 4و 

 1یا  2 4 دوم سجده از بعد
 رکعت

 ایستاده احتیاط نماز رکعتدو 
 و دو رکعت نشسته

 5و  4
 نشیند می

 ای ایستاده احتیاط رکعت یک رکعت یک 4 هر جای نماز 4و  3
 نشسته رکعت دو

 6و  5
 می نشیند

هیچ  4 در حال نشسته 5و  4
 رکعت

 دو سجده سهو

 

 ازنم نیت فورا   باید نماز سالم از بعد است، واجب او بر احتیاط نماز که کسی  طریقه نماز احتیاط:

 کی اگر پس. نماید سجده دو و رود رکوع به و بخواندآهسته   را حمد و بگوید تکبیر و کند احتیاط

 رکعت دو اگر و دهد، سالم و بخواند تشهد سجده دو از بعد است، واجب او بر احتیاط نماز رکعت

 از بعد و آورد بجا اول رکعت مثل دیگر رکعت یک سجده دو از بعد است، واجب او بر احتیاط نماز

 .دهد سالم تشهد

 را احتیاط نماز نیست الزم بوده، درست خوانده که نمازی بفهمد احتیاط نماز خواندن از پیش اگر

 .نماید تمام را آن نیست الزم بفهمد،  نمازاحتیاط بین در اگر و بخواند،

 دو سجده با ذکر خاص و تشهد و سالم : طریقه سجده سهو

 ذکر سجده سهو: یکی از سه ذکر زیر را بگوید:

 «بَرکاتُه وَ  اللهِ  َرْحَمةُ  وَ  النَّبى ایّها َعلیکَ  السالمُ  بالله، و اللهِ  بِْسمِ »

د   َعلَى اللَّهُ  َصلَّى وَ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ  بِْسمِ »  «آِلهِ  وَ  ُمَحمَّ

د   َعلَى َصلِّ  اللَُّهمَّ  بِاللَّهِ  وَ  اللَّه بِْسمِ » د   آلِ  و ُمَحمَّ  «ُمَحمَّ



 


