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 تسن اهلل الزحوي الزح٘ن

تتَاًٌذ اس   تا هزدم گزدد ،  تٌظ٘ن  اسالهٖ  هَاسٗي  عثق  اٗزاى  : ساػت  تَد کِ  پ٘طٌْاد ضذٓ دٗگز اٗي اس هَادّ  ٗکٖ  تارٕ
ٍ   هثذء ً٘ؤ ضة  تز اساس  ، ٍ هزدم  است  ظْز کَک  اٗزاى  فؼلٖ  ساػت  اٗي  تٌواٌٗذ. چَى ػوز خَد استفادٓ سزضار

 . هقذار رٍس  ًِ  است  آًْا هؼلَم  ضة هقذار  ًِ  دٌّذ ، تٌاتزاٗي هٖ  ْز اُهَر خَد را تٌظ٘نظ

. أعثّاء  حزکت ٍ  ٍ فؼّالّ٘ت  ت٘ذارٕ  تزإ  است  رٍضي  ؛ ٍ رٍس کِ  است  ٍ سکًَت  استزاحت  تزإ  است  تارٗک  کِ  ضة
  ضزع  تٌاتز اٗي . ضزر دارد  آدهٖ  در رٍس ً٘ش تزإ  آراهص ٍ  خَاب ، ٍ  هضزّ است  ضة در  ٍ فؼّالّ٘ت  گٌَٗذ : ت٘ذارٕ هٖ

،   در تارٗکٖ  ٍ ػثادت  استزاحت  تزإ  ضة  ساػات  را رٍٕ  احکاهص  است  فغزت  تز اساس  احکاهص  کِ  اسالم  أقذس
 .  است  ادُد قزار  رٍضٌٖ در  تَدى  هؼاش  ٍ در تکاپَٕ  کار رفتي  دًثال  رٍس تزإ  ساػت  ٍ رٍٕ
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  ّز ساػت کٌذ ؛ ٍ در هٖ  عٖ را  اس دٗگزٕ  پس  ٗکٖ  ضة  ضَد ؛ ٍ ساػات هٖ  ضزٍع  ضة  اتتذإ رٍس اس  ضثاًِ  اٍّل
 .  است  هقزّر فزهَدُ  إ ٍظ٘فِ

خٓؼٓلَ   للَِّٔ الَّذِٕا :  غافز دارٗن ، اس سَرٓ 96 ٍ در آٗٔ االغِثٓاحِ ٍٓ خٓؼٓلَ الَّٕ٘لَ سٓکًٌَا فَالِقُ :  دارٗن  اًؼام اس سَرٓ 69 در آٗٔ
ٓارِ ٓارِ :  دارٗن  ًول اس سَرٓ 69 ٍ در آٗٔ . هٔثٕػِزًا الَّٕ٘لَ لِتَسٕکٌَُُا فِِِ٘ ٍٓ الٌَّْ  هٔثٕػِزًا أَلَنٕ ٗٓزٍَا أًََّا خٓؼٓلٌَْا الَّٕ٘لَ لِتَسٕکٌَُُا فِِِ٘ ٍٓ الٌَّْ

ٓارِ هٓؼٓاضًآٍ خٓ :  دارٗن ًَثٓا اس سَرٓ 66ٍ  61 ، ٍ در آٗٔ  . ؼٓلٌَْا الَّٕ٘لَ لِثٓاسٖا ٍٓ خٓؼٓلٌَْا الٌَّْ

  علَع  اٍائل در  ت٘ذارٕ  ، ٍ سپس  تامّ تذى  ، ٍ استزاحت  ضة  اٍائل در  خَات٘ذى ، ٍ  ، ٍ ػطاء ٍ تؼطّٖ  اس ًواس هغزب
  رٍس ضزٍع  ساػات  تؼذ کِ  تِ اس آًداخَرض٘ذ . ٍ   را تا علَع  الغّلَػ٘ي  ت٘ي  هطخّع  ٍ سهاى  ٍقت  آى  تذًثال فدز ، ٍ

ٍ غ٘زّا تا   اهَر اختواػٖ  تِ  رس٘ذگٖ ٍ سفز ٍ  ٍ تدارت  ٍ غٌؼت  ٍ سرع  اس کطت  اُهَر هْوّات  تِ  ق٘ام  تزإ ضَد هٖ
ظْز   تِ  ساػت دٍ  کِ  تاتستاى  ٍ تقزٗثاً در هَقغ  ًوَدُ  ضذّت  ٍ رٍضٌٖ  آهذُ  آسواى تز فزاس  آفتاب  کِ  ضُحٖ  ٍقت
دٍ تزاتز   ًواس ظْز ، ٍ تؼذ اس گذضتي  ضوس  سٍال  ٍ تا ٍقت ،  را هستحةّ ًوَدُ  ق٘لَلِ  خَاب  حال  . در اٗي  است  هاًذُ

  تزإ  ّوچٌ٘ي ، ٍ  است  هقزّر فزهَدُ ، ًواس ػػز را  است  ظْز ٍ غزٍب  ه٘اى  سهاى  تقزٗثاً ً٘وِ  کِ  ضاخع هقذار ساٗٔ
خَرض٘ذ   تا سهاً٘کِ ،  لشٍم  را در غَرت  ، ٍ تتؤّ کسة  ػ٘االت تا  اٍالد ، ٍ اًس  تزت٘ت ٍ  اس غلٔ ارحام ٖ ساػاتِ تاق  اٗي

 . ضَد هٖ  ضزٍع  ضة  سهاى  اٍل ٍ  است  ًواس هغزب  ٍقت  ضَد کِ  پٌْاى  در سٗز افق

  چَى  تؼذ اس آى  ضة  ، ًِ  خوؼِ اس رٍس  ثلق  ضة  ٗؼٌٖ  خوؼِ  . ضة  تز رٍس است  هقذّم  ضة  ّو٘طِ اٍّالً  تٌاتزاٗي
 . گ٘زد  تاٗذ غَرت  اختفاء ضوس اس  پس  ضة  حتواً در اٍّل  رؤٗت ٍ  است  ّالل  تا رؤٗت  هاُ  دخَل

آًزا   ّإ ػقزتِ قزار داد ، ٍ 61  ساػت آًزا سز  آفتاب  غزٍب  در ٍقت  ًوَد ؛ ٗؼٌٖ  کَک  را غزٍب  تاٗذ ساػت ٍ ثاً٘اً
اس   دٍ ساػت  ٗؼٌٖ 1  . ساػت  است  ضذُ  ها سپزٕ  ضة چقذر اس  داً٘ن تگذرد ، هٖ  کِ  ساػتٖ ّز  ًْاد . تٌاتزاٗي  نرٍْٗ
 6هثالً   سهاى  ؛ ٍ در اٗي  هتغّ٘ز است  فدز کِ  ، ٍ علَع  گذضتِ  اس ضة  ساػت  پٌح  ٗؼٌٖ  پٌح  ، ٍ ساػت  گذضتِ  ضة

 .  است  گذضتِ  اس ضة  ساػت  ًِ  ؛ ٗؼٌٖ  است  گذضتِ  اس ضة  ساػت

  کِ  در تاتستاًْا در ًَاحٖ  تٌاتزاٗي  هقذار رٍس است  توقذار ثؤي  الغّلَػ٘ي  هقذار ت٘ي  . چَى  هتغّ٘ز است ً٘ش  آفتاب  علَع
 .ٗاتذ هٖ  لتقل٘  ٍ رتغ  ساػت  رسذ ، ٍ در سهستاًْا تا ٗک هٖ  حذٍد دٍ ساػت  تِ  الغّلَػ٘ي  هات٘ي  کٌ٘ن هٖ  ها سٗست

  اهَر هٌشل  ٍ تٌظ٘ن  ، ٍ رس٘ذگٖ  هغالؼِ ، ٍ ٗا  قزآى  ٍ ٗا قزائت  ػثادت  ٍ هطغَل  ت٘ذار است  هسلواى ،  ٍقت  ٍ در اٗي
  سارع  ٍ چِ  هحػّل  ، ٍ چِ  پشضک  غٌؼتکار ٍ چِ  تاخز ٍ چِ  رٍد . چِ کار هٖ  دًثال  آفتاب  علَع  اٍل  . در حذٍد ساػت

کٌذ .  هٖ کار  ساػت  را در حذٍد ضص  ساػاتٖ  راحتٖ  تِ  تاتستاى در  حتّٖ  لغ٘ف  هساػذ ٍ َّإ  ٍقت  در آىٍ داهذار ، 
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دارد ... تا ظْز ٍ ػػز ٍ  تز هٖ  ، دست  است  هطکل  ٍ فؼّالّ٘ت  ضذُ  ٍ گزم  رس٘ذُ  ضُحٖ  ٍقت  تِ  آفتاب  ٍقت٘کِ ٍ در
 . ضَد  توام رٍس کٌذ تا را عّٖ هٖ  اتساػ  سپس

  خَد در آراهص  حال  کار را عثق  ساػات کٌذ ، ٍ هٖ  خَد استفادُ  اس ٍقت  : اًساى  کِ  است  آى  ساػات  تٌظ٘ن  فائذٓ اٗي
  دارد چگًَِ  تؼْذُ اهزٍس  را کِ  إ ؛ ٍ ٍظ٘فِ  است  هاًذُ  داًذ چقذر اس رٍس تاقٖ هٖ  ًواٗذ ٍ اًساى هٖ  سپزٕ  ٍ خَتٖ
  است 66 ساػت تٌ٘ذاسد ٍ تثٌ٘ذ هثالً  ساػت  تِ  اگز چطن  در غثح  سٗزا کِ. ٗاتذ  پاٗاى  آفتاب  دّذ ، تا غزٍب  تزت٘ة
  هاًذُ  غزٍب  تِ  ساػت  ٗک  ٗؼٌٖ ؛  است 66 ؛ ٍ ٗا اگز در ػػز تثٌ٘ذ ساػت  است  هاًذُ  غزٍب  تِ  ساػت61 ٗؼٌٖ
 .است

  هٌتْٖ  . چَى  است  هاًذُ  تاقٖ  رٍسضاى داًٌذ چقذر اس ٗاتٌذ ؛ ٍ هٖ هقذار رٍس خَد را هٖ  هزدم  آساًٖ  تِ  غَرت  در اٗي
  کزدى  استزاحت ٍ  خَات٘ذى  تزإ  . سٗزا ضة  ً٘ست  السم  هقذار تق٘ٔ آى  داًستي  کِ ضة  تخالف.   است 61 رٍس ساػت 

  چَى  ؟ تٌاتزاٗي  است  ًوَدُ  ٍ آراهص  ؟ ٍ چقذر خَات٘ذُاست  گذضتِ  س ضةتذاًذ چقذر ا تاٗذ  اًساى  ٍ در ضة  است
  ، ٍ چَى  است  هؼلَم  ضة  گذضت ، هقذار  ساػت  تودزّد رؤٗت  است  هؼلَم  هثذأ ضة  کَک  غزٍب  ساػت  تٌا تِ

 .است  هؼلَم  است  ٍ فؼّالّ٘ت  کتحز  إتز  کِ  اس آى  هقذار تاق٘واًذُ  ساػت  ، تودزّد رؤٗت  است  رٍس هؼلَم  هقذار پاٗاى

  کَتاّٖ  تَخِّ هقذار گذضتٔ اس رٍس تا ، ٍ ٗا اس  تَاًذ اس هقذار تاق٘واًذٓ اس ضة ً٘ش هٖ  اًساى  گزچِ  غَرت  در اٗي
  چقذر اس رٍس هاًذُ :  کِ  است  آى  در رٍس داًستي  ػوذُ . اٍ ًذارد  حال  تِ  إ فائذُ  اٗي  آٍرد ؛ ٍل٘کي  را تذست  هقذارش

خَرد ؟  هٖ  ها چِ تذرد  ، آى  است  چقذر گذضتِ  ؛ ًِ  آٍرٗن  هقذار تدإ  خَد را تاٗذ در اٗي  هحَّلِ  ؟ ٍ ها ٍظائف  است
؟ ٍ   ٗا ًِ  اٗن ًوَدُ  ٍ خَاب  استزاحت  کافٖ ها تقذر ؟ ٍ  است  چقذر گذضتِ  کِ  ها هف٘ذ است  تزإ  آًچِ  ً٘ش در ضة ٍ

 .  است  پ٘ط٘ي  ساػات  تِ  هزتَط  فقظ  ؛ تلکِ  ً٘ست  هٌَط  تؼذٕ  ساػات  تِ  اٗي

 . دّذ قزار هٖ  ضة  تقزٗثٖ  دّذ . ٍ ٍسظ قزار ًوٖ  ضة  رٍس ٍ ٗا اٍّل  ، هثذأ را اٍّل  ظْز کَک  اهّا ساػت

  فائذُ  ّ٘چ  ٍ اٗي .  است  گذضتِ  ةض  اس ً٘وِ  ساػت  ٗک  تاهذاد ٗؼٌٖ 6  . ٍ ساػت  تقزٗثٖ  ضة  ً٘وِ  ٗؼٌٖ 61  ساػت
ضوزد  ًوٖ  را اس اٍّل  کٌذ . ثاً٘اً ضة ًوٖ  هقذار رٍس را هؼّ٘ي ٍ ٗا  هقذار ضة  . اٍّل  است تس٘ار  آى  ضزرّإ  ًذارد ؛ تلکِ

  تکِّ دٍ  ، تِ  توام  ةض  ٗک  غَرت  ضوزد . ٍ در اٗي را اس رٍس تؼذ هٖ  آى اس  ، ٍ ً٘وٖ  را اس رٍس قثل  ضة اس  ً٘وٖ  ، تلکِ
  ، تلکِ  است  ًطذُ  ٌَّس غثح  تاهذاد کِ 6  خَرد . ٍ ساػت هٖ  ّن  تِ  ّوِ  ٍ ػزفٖ  ضزػٖ  ٍ ٍظائف  ؛ ٍ احکام  ضذُ  پارُ
در کار خَد   ثالثاً هزدم ضوزد . ٍ هٖ تاهذاد  آًزا اس ساػات  هؼذلک  ؛ ٍلٖ  است  هاًذُ  آفتاب  تِ  ساػت  تسا ضص  چِ
درد آًْا   چِِ هثذأ ت  اٗي  ، هثذئّ٘ت  ضة  . ً٘وِ  است  ضذُ  آًْا دادُ  تِ  هثذئٖ  هاًٌذ. ٗک هٖ  ٍ سزگزداى  ٘زاىح

 . خَد را  استزاحت  کٌٌذ ًِ  تَاًٌذ هطخّع کار خَد را هٖ  تا آى  ؟ ًِخَرد هٖ
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  کٌٌذ : هزدم  هؼّ٘ي ضَد . هثالً  تٌظ٘ن  کِ  ساسا  ، ٍ غ٘زّا تز اٗي  ، ٍ داًطگاّْا ٍ ًظام  ٍ هذارس  ادارٕ کار  ٍ ساػات
رٍد  هٖ  اس آفتاب  ساػت در تاتستاًْا چْار  گذرد ؛ ٍلٖ هٖ  اس آفتاب  قذرٕ 6  سهستاًْا ساػت کار تزًٍذ در  دًثال 6  ساػت

 آه٘ش  خفقاى  گزها ٍ َّإ  ، ٍ ٌّگام  ت٘کار آره٘ذُ  َّا در هٌشل  اػتذال در  توام  چْار ساػت  اًساى  غَرت  . ٍ در اٗي

ٍ   تْذاضتٖ  ، ٍ هٌاسثات  تذًٖ  احت٘اج  اساس تز  ساػات  تٌظ٘ن  ٍ ػذم  ٍقت  إتالف  هَخة  درآٗذ ٍ اٗي  حزکت  تاٗذ تِ
 .  است  ػالوٖ  الػّحٔ  حفظ

  ، ًِ  ٍ اتشار کار ضوزدُ  آالت  خَد را چَى  کارگزاى  کِ  دارّائٖ کارخاًِ  تزإ  ، فقظ  قزار دادى  سهاى  اتتذإ را  ً٘ؤ ضة
 ً٘ستٌذ . ٍ تطز را هتحّ٘ز ٍ  قائل آًْا  تزإ  إ الػّحِ  ، ٍ حفظ  تْذاضت  ًِ ،  رٍضٌائٖ  ، ًِ  رٍسٕ  ، ًِ  راحتٖ  ، ًِ  خَاتٖ

 .تاضذ دٌّذ هٖ خَد قزار هٖ  تزدارٕ تْزُ ٍ  هقاغذ هادّٕ  آلت  سزگزداى

  تْزُ تٖ  سحزخ٘شٕ ، ٍ اس  هحزٍم  الغّلَػ٘ي  ت٘ي  خَاتٌذ . اس فَ٘ضات هٖ 6  ساػت  تا قزٗة  هزدم  غَرت  در اٗيٍ 
  ٍ اٍّل تؼذاسظْز کار کٌذ ؛  ساػت 4تؼذاسظْز ، ٍ ٗا  1ساػت کار تزٍد ، تا   دًثال 6  ساػت  کِ  هاًٌذ . ٍ عثؼاً کسٖ هٖ

، ٍ تا   تَدُ  در آخز ضة  ت٘ذار تاضذ ؛ خَاتص  ً٘ؤ ضة  قزٗة تگذراًذ ، ٍ تا  ٍ تفزٗح  ت٘ذارٕ ٍ  هغالؼِ  خَد را تِ  ضة
 .گزدد هٖ  هحزٍم  تْذاضتٖ ٍ  الْٖ  هَاّة  اس ّوِ  غَرت  اًداهذ . ٍ در اٗي هٖ  تغَل  غثح  تِ

ٍ   ، ٍ سالهتٖ  تْذاضتٖ  ٍ هٌاسثات  ضزائظ  را در تْتزٗي  ثوزات  : تْتزٗي  ضَد کِ  تٌظ٘ن  تاٗذ عَرٕ  هؼلّواى کار  ساػات
 .آٍرد  تذست  ، ٍ رٍحٖ  عث٘ؼٖ  تٌّؼن

 ، ػالهِ عْزاًٖ ر619ٍُظ٘فِ فزد هسلواى در اح٘إ حکَهت اسالم ظ  : تزضٖ اس کتاب

 


