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21 - ، ْطَهريُّ
َ
ة٠ َختِْد اهلِل اْْل

َ
، ُاَل/  أ ِٗ ِٚ اْْلََس ِٞظاِم ةْ  ْٚ ُٝ َخ ْغحاةِٜا، َرَذَه

َ
ْٚ َبْهِؼ أ ُاَل يل َخ

 ُٚ ِٚ م٠ََس ْب ة٠ اْْلََص
َ
ٍر أ ٍَ المٙانٖیَٟسْه ِٞظاُم، ِإنَّ اهلَل الصَّ ِٔ َو  حَهاَل وَ حَتارَكَ / يا 

ِْ َٔ إَْه ْٞ َ
َ أ بََّشَّ

ِٝ ٌَِاَل/  ِْخاةِ ِٗ يف  ْٟ ٍَ ٠َْل إْ َِ ه٠َن إْ ِٙ َٚ يَْصخَ ي ْ ِنتاِد اَّلَّ ُٝ  ، ٌَبََّشر ْحَصَٜ
َ
َٚ  . َذَیتَِّته٠َن أ ي َّ اَّلَّ وئِل

ُ
أ

 ُٗ ُٞ دا ْٗ اهلُل،  َٞ ُٞ  َّ وئِل
ُ
ْْلاِب  َو أ

َ
ول٠ا اْْل

ُ
  1.أ

المعلیههؼام بى دکن يمل کزده اطت که اهام هىطی کاظن  به هى فزهىديدذ  ا  هؼدامخ ادذا   الظَّ
پض به بًذگاو هدى بؼدارت ده خ  در کتابغ به اهل عمل و فهن بؼارت داده و فزهىده اطت  تعالی

کًًدذ  آيداو هنداو پیدزو  هدیدهًذخ و به بهتزیى يذى اس آو طخىخ گىع فزا هی [ایى]آياو که به 
 کظايی هظتًذ که اذا هذایتؼاو کزده اطت و آياو هناو ؿادباو ازد هظتًذ 

ِٞظاُم، ِإنَّ اهلَل  ْٗ  َوحَهاَل حَتاَركَ يا  ُٟ َّ ّٜاِس اْْلَُشَز ةِإُْه٠ِِل، َو َََٛصَ انلَّبیرنَي ةِاْْلَیاِن، َو َدل َٔ لِٖ َٙ ْك
َ
أ

ِدَّٕ 
َ
ِٝ ةِاْْل ٌَِاَل لََعَ ُرب٠بيَِّخ ْٗ إهٌِل واِحدٌ  / ِث  ُس ُٟ َِ  .َو إِل

. إِنَّ يف َخْٖ ُٗ ُٚ الرَّحی ٠َ الرَّْْح ُٞ ال ِإهَل إاِّل 
ٙاواِت  رِْض   الصَّ

َ
ِٔ َو انلَّٟارِ  ، َو اْْل ُم  ،َو اْخِخالِف الَّٖیْ ٍَ ِّ إَّيت ََتْري يف اْْلَْحِر ةِٙا َحْٜ ْٖ ٍُ َو إْ

َْٛزَل  َس،انّلا
َ
َٚ الصَّ اهلُل  َو ٘ا أ ْٚ ٘اءٍ ِ٘ ِ٘ رَْض َبْهَد َم٠ْحِٟا ،ٙاِء 

َ
ِٝ اْْل ْحیا ةِ

َ
ْٚ ُُكر   َو ةََد  ،ٌَأ ِ٘ ٌیٟا 

رِْض  ،داةَّثٍ 
َ
ٙاِء َو اْْل ِر َبنْيَ الصَّ َصخَّ ُٙ ْ حاِب ال ًِ الّرياِح َو الصَّ ٠َٖن. ،َو حََْصي ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ    2ََلياٍت 

زدهخ و پیاهبزاو را با بیاو یار  ينىدهخ ها را با عمل بزا  هزدم کاهل کدجت تعالیا  هؼامخ اذا  
و هعبدىد ىده اطدت  هخ بز ربىبیت اىیغ رهًنىو طااته و فز[هذکن]  آياو را با دالیل و هنه

ػنا هعبىد  یکتاطت  هعبىد  جش او يیظت  بخؼایًذه و ههزبداو اطدت  بده یمدیى در المدت 
یا بزا  آوهایی ها و سهیىخ و در آهذ و ػذ ػب و روسخ و در کؼتیآطناو چه به هزدم طىد که در در

که اذا اس آطدناو فزوفزطدتاده طدزض سهدیى را بعدذ اس هدزگغ بده رطايذ در دزکتًذخ و در آبیهی
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ا  را در آو پخغ کزده اطتخ و درگزدع باد و در ابز  که بیى   آو سيذه ينىده و هزجًبًذهوطیله
گیزيذ کار هیی اطت که عملؼاو را بهبزا  هزدهاي هاییيؼايه آطناو و سهیى رام گؼته اطتخ

ٌَِاَل/ َدةرراً.  ُ٘  ْٗ ُٟ َ نَّ ل
َ
ِٝ ةِأ ْهِرٌَِخ َ٘ َّ َديلاًل لََعَ  ِ َٔ اهلُل َذل ِٞظاُم، َُْد َسَه ُٗ  يا  َر َُٕس َٔ َو  َو َشخَّ الَّٖیْ

رَ  ،انلَّٟارَ  َٙ َِ َس َو إْ ْٙ ْمِرهِ  .َو الظَّ
َ
راٌت ةِأ َّ  .َو انلُّش٠ُم ُمَصخَّ ِ ٠ٖنَ  إِنَّ يف ذل ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ  وَ  3 .ََلياٍت 

ْٚ حُراٍب  ُاَل/ ِ٘  ْٗ ُس َِ ي َخَٖ ٠َ اَّلَّ ثٍ   ،ُٞ ٍَ ْٚ ُجْف ِ٘  َّٗ ثٍ  ،ُث َِ ْٚ َنَٖ ِ٘  َّٗ اًل  ،ُث ٍْ ـِ  ْٗ َّٗ ُُيْرُِسُس َّٗ  ،ُث ُث
 ْٗ ُز ُطدَّ

َ
َّٗ ِِل٠ٛ٠َٓا ُطی٠خاً  ،ِِلَتُْٖي٠ا أ ُٔ  ،ُث ْٚ َرتْ ِ٘ ْٚ ُحخ٠َََّفَّ  َ٘  ْٗ ُْٜس ِ٘ َساًل ُمَصًّم َو ِِلَتْ  ،َو 

َ
َو  ،ُٖي٠ا أ

٠ٖنَ  ِِ ْٗ َتْه ِٔ   ...ِإنَّ يف َو ُاَل/ 4.ََٕهَُّٖس َْٛزَل  ،َو انلَّٟارِ   اْخِخالِف الَّٖیْ
َ
ْٚ اهلُل  َو ٘ا أ ِ٘ ٙاِء  َٚ الصَّ ِ٘

رَْض َبْهَد َم٠ْحِٟا  ِرْزقٍ 
َ
ِٝ اْْل ْحیا ةِ

َ
ًِ الّرياِح  ،ٌَأ ِر َبنْيَ   َو حََْصي َصخَّ ُٙ ْ حاِب ال ٙاِء َو  َو الصَّ الصَّ
رِْض 

َ
٠ٖنَ  ،اْْل ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ رَْض َبْهَد َم٠ْحِٟا َو ُاَل/ 5ََلياٍت 

َ
ُٗ اَْلياِت  ؛يُْْحِ اْْل ّٜا َُٕس  ؛َُْد ةَيَّ

٠ٖنَ  ِِ ْٗ َتْه ّٜاٌت  َو ُاَل/ 6ََٕهَُّٖس ْنٜاٍب   َو َس
َ
ْٚ أ ٌٔ  ،َو َزْرعٌ  ،ِ٘  ،َو َدْْيُ ِغ٠ْٜانٍ   ِغ٠ْٜانٌ   َو ََنی

ُٔ ، ٍء واِحدٍ ةِٙا يُْصَق  ؾر ٍَ ِٔ   َبْهَؾٟا لََع   َو ُج ُك
ُ
َّ  .َبْهٍؼ يف اْْل ِ ٠ٖنَ   ِإنَّ يف ذل ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ  7 .ََلياٍت 

َق  َو ُاَل/ ُٗ إََْبْ ِٝ يُريُس ْٚ آياحِ ِ٘ هاً   َو  َٙ ـَ ُل  ،َخ٠ٌْاً َو  ٙاِء ٘اءً   َو ُحََنر َٚ الصَّ رَْض  ،ِ٘
َ
ِٝ اْْل َذیُْحيي ةِ

٠ٖنَ  ِإنَّ  ؛َبْهَد َم٠ْحِٟا ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ َّ ََلياٍت  ِ ْٔ  َو ُاَل/ 8. يف ذل ُُ/  ُٔ حْ
َ
مَ   حَهال٠َْا أ ْٗ  ٘ا َحرَّ َربُُّس

 ْٗ ِٝ َطيْئاً  /َنَٖیُْس ك٠ا ةِ اّل تَُّْشِ
َ
ِٚ إِْحصاٛاً  ،أ يْ ُٚ  ،َو ةِال٠ْاِِلَ ْٚ إِْمالٍق ََنْ ِ٘  ْٗ ْوالَدُز

َ
خ٠ُٖا أ ِْ َو ال َت

 ْٗ ُٞ ْٗ َو إِيّا ٠اِحَض َو ال تَ  ،َْٛرُزُُُس ٍَ َرب٠ا إْ ِْ   َٚ ْٜٟا َو ٘ا َبَف ِ٘ َر  َٟ َّٕيت  ،٘ا َك َس ا ٍْ خ٠ُٖا انلَّ ِْ َو ال َت
مَ  َِ اهلُل  َحرَّ ْٗ  ؛ِإاّل ةِاْْلَ ُِٕس ِٝ   ذ ْٗ ةِ ٠ٖنَ   وَّغاُز ِِ ْٗ َتْه ْٗ  َو ُاَل/ 9.ََٕهَُّٖس ْٔ َُٕس ْٚ ٘ا   َٞ ِ٘

 ْٗ يْٙاُُٛس
َ
ْج أ َٓ ْٗ   َمَٖ اكَء يف ٘ا َرَزُْٜاُز ْٚ ُُشَ ِ٘،  ٌَ ْٗ ُٟ ِٝ َش٠اٌء ََتا٠ٌَج ْٗ ٌی ْجخُ

َ
ْٗ  أ ِخُس ٍَ خی َْ

 ْٗ َصُس ٍُ ْج
َ
َّ  ؟!أ ِ ذل ُٔ اَْلياِت   َْ ػر ٍَ ٠ٖنَ   ُج ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ10

عمدل ]ا  هؼامخ اذا آو )عمل( را راهًنا  ػًاات اىیغ لزار داده اطت به ایدى ؿدىرت کده 
اىرػیذ و هاه را بزا  ػدنا  و ػب و روس وآياو گزدايًذه و هذّبز  داريذ  لذا فزهىد   [فهنذهی

هدایی اطدت بدزا  يؼدايه [هظدلله]رام گزدايیذخ و طتارگاو رام فزهاو او هظتًذخ به یمدیى در ایدى 
  ورسيذ هزدهايی که ازد هی
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ا  ا  و طزض اس یک علمدهاو کظی اطت که ػنا را اس یک ااکی طزض اس یک يطفهو فزهىد  
و ]ػکل يىساد خ طدزض بدزا  آو کده بده طدى جدىايی  به [ابتذا]آفزیذ  طزض ػنا را اارج کزد 

ا  اس ػنا لبدل اس پیدز  اس عذه [البته]بزطیذ و طزض بزا  ایى که به طى پیز  بزطیذخ و  [لذرت
تا به آو هىعذ هزگ هؼخؾ )هزگ( بزطیذخ و چه بظا عملتاو را به کدار  [باالازه]رويذ و ديیا هی
 گیزیذ 

ذ ػب و روس و آو رسلی که اذا اس آطناو فزو فزطتاده اطت که به یمیى در    آهذ و ػو فزهىد  
گزدايذخ و در گزدع باد و در ابز که بیى آطناو و سهیى   آو بعذ اس هزگ سيذه هیسهیى را به وطیله

 هایی اطت بزا  هزدهايی که عملؼاو را به کار گیزيذ رام ػذهخ يؼايه
اینخ بلکده ػدنا ذ> آیات را بزا  ػنا روػى طااتهگزدايسهیى را بعذ اس هزگغ سيذه هیو فزهىد  

 عملتاو را به کار گیزیذ
هایی اس ايگىر و کؼتشار و دراتاو ازهایی تک ریؼه و چًذ باغ [و در سهیى اطت   ]و فزهىد  

این  دراتاو را بز دیگز  بزتز  دادهها  آوػىيذخ و بزای اىرديیریؼهخکه با یک آب طیزاب هی
 گیزيذهایی اطت بزا  هزدهايی که عملؼاو را به کار هیيؼايه به یمیى در آو

دهذ تا هن بتزطیذ و هن بزق را به ػنا يؼاو هی [رعذ و]ها  او ایى اطت که و اس يؼايهو فزهىد  
  آو سيدذه ه وطدیلهدذ اس هدزگغ بدده سهیى را بعدذ کدفزطتاهیذوار ػىیذ  و اس آطناو آبی فزو هی

 گیزيذ هایی اطت بزا  هزدهايی که عملؼاو را به کار هیخ در آو يؼايهگزدايذ  به یمیىهی
بگى  بیاییذ آو چه را که اذایتاو بز ػنا دزام کزده اطت بؼنارم  ایى که هیچ چیش  را و فزهىد  

دطدتی ػزیک او لزار يذهیذخ و يظبت به پذر و هادر يیکی کًیذخ و فزسيدذايتاو را بده اداتز تًد 
دهین  و کارها  سػت هزتکب يؼىیذ چه آػدکارا اىد ػنا و هن آياو را روس  هیيُکؼیذخ ها هن 

هاطدت کده چه پًهايیخ و کظی را که اذا جايغ را هذتزم ػنزده اطت هگز به دك يکؼیذ  ایدى
 اذا ػنا را به آو طفارع ينىده اطت ػایذ که عملتاو را به کار گیزیذ 

ایدن به ػنا روس  کدزده [که اس اهىال]چه آوداریذ که در تاو کظی را بزدگاياس  [هگز]آیا و فزهىد  
او هنداو با هن بزابدز باػدیذ و ػدنا اس  [اهىال]در آو آو بزده ػنا و که  [تىر ]باػذ ػزیك ػنا 

هدا را بدزا  هزدهدايی کده ایى چًیى يؼدايهتزطیذ؟  هی [که بزده يیظتیذ]گىيه بتزطیذ که اس یکذیگز 
 دهین زح هیػ گیزيذعملؼاو را به کار هی
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ْٗ يف اَْلِخَرِة. ٌَِاَل/ ُٟ تَ ِٔ َو َردَّ
ِْ َٔ إَْه ْٞ َ

َّٗ َوَخَق أ ِٞظاُم، ُث ٠ٌ  يا  ْٟ َ ْٛیا إِاّل َِٕهٌب َو ل َو ٘ا اْْلَیاُة اِلُّ
َٚ َحخ٠َِّنَ  ي ٠َٖن؟  َو لدَّلاُر اَْلِخَرُة َخْْيٌ لَِّلَّ ِِ ٌَالَتْه

َ
  11أ

و آياو را به آازت تؼىیك کزده و فزهىده اطت   ا  هؼامخ طزض اذا هزدهاو عالل را پًذ داده و
مىا پیؼده د  آازت اطت که بزا  کظدايی کده تدسيذگی ديیا جش باسیچه و طزگزهی يیظت  و اايه

 ايذاسیذ؟!کًًذ بهتز اطت  پض آیا عملتاو را به کار ينیهی

. ٌَِاَل  ُٝ ٠َٖن، ِنِاةَ ِِ َٚ ال َحْه ي َّٗ َخ٠ََّف اَّلَّ ِٞظاُم، ُث ْرٛا اَْلَخري  /حَهاليا  َّ٘ َّٗ َد ْٗ ُث . َو إَُِّٛس َٚ 
ّرو ُٙ ْٗ   نَ َِلَ ِٟ ِٔ  َنَٖیْ ٠َٖن؟!  ُمْػِتحنَي. َو ةِالَّٖیْ ِِ ٌاَلَتْه

َ
ل٠نَ  َو ُاَل/ 12 أ َْنِ ُ٘ ِٔ ِٞذِه   لََع   إِّٛا 

ْٞ َ
أ

ُص٠ِنَ  ٍْ ٙاِء ةِٙا اك٠ٛا َح َٚ الصَّ ِ٘ ْرَيِث رِْسزاً  َِ ْٜٟا آيَثً  إْ ِ٘ ْد حََرْكٜا  َِ ٠َٖن. . َو َٕ ِِ ٠ٍْم َحْه َِ ِٕ ًَث    13ةَيٜر

ايذاسيذخ اس کیفدز ادىیغ تزطدايذه و فزهدىده ا  هؼامخ طزض کظايی را که عملؼاو را به کار ينی
در ػدب بدز  [دتدی]طزض دیگزاو را يابىد کزدین  و ػنا دتنًا گذرتاو در ؿدبذگاهاو و اطت  

 ايذاسیذ؟!آياو افتاده اطت  پض آیا عملتاو را به کار ينی [ ویزايه]
  عذابی اس آطناو هظتین بز هزدهاو ایى ػهز به ااتز ایى که تباهکار  کًًذهها ياسلو فزهىد  

گیزيدذخ ا  آػکار بزا  هزدهايی که عملؼاو را به کدار هدیبه یمیى يؼايه [ػهز]کزديذ  و اس آو هی
 بالی گذاػتین 

. ٌَِاَل/ ِٗ
َم إِْهْٖ َ٘  َٔ ِْ ِٞظاُم، إِنَّ إَْه راُل  يا  ْ٘ َ

َّ اْْل ّٜاِس   َو حِْٖ ُبٟا لِٖ ُٖٟا إِاّل   َْْٛضِ ِِ َو ٘ا َحْه
 14إْهاِِل٠نَ 

ها را بزا  هزدم بیاو کًدین و و آو داطتاوا  هؼامخ عمل با علن هنزاه اطت سیزا که اذا فزهىد  
  گیزدها به کار ينیکظی جش عالناو عملغ را در اـىؽ آو

ي َّٗ َذمَّ اَّلَّ ِٞظاُم، ُث ٌَِاَل/يا  ٠َٖن.  ِِ ْٔ َٛتَِّتُم  َٚ ال َحْه َْٛزَل اهلُل! ُال٠ا/ ةَ
َ
/ احَِّته٠ا ٘ا أ ُٗ ُٟ َ َٔ ل َو ِإذا ُی

َو ل٠َْ اكنَ 
َ
ِٝ آةاَءٛا. أ یْٜا َنَٖیْ ٍَ ْٕ

َ
ْٗ   ٘ا أ ُٞ خَدوَن؟  آةاُؤ ْٟ ٠َٖن َطيْئاً َو ال َح ِِ ُٔ  َو ُاَل/ 15ال َحْه رَ َ٘ َو 

ي َحْٜ  ِٔ اَّلَّ
رَ َٙ َْ روا  ٍَ َٚ َز ي ٌٗ ُخْمٌ اَّلَّ ٌّٗ ةُْس ُم ِإاّل ُداعًء َو ِٛداًء؛ ُغ َٙ َُ ةِٙا ال يَْص ْٗ ال  ِه ُٟ ، َذ
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٠ٖنَ  ِِ ْٗ  َو ُاَل/ 16.َحْه ُٟ ْٜ ِ٘ َّ   َو  ُم إِيَلْ ِٙ ْٚ يَْصخَ َ٘17، 
َ
؟أ َّٗ ُم الػُّ ِٙ َْٛج تُْص

َ
َو ل٠َْ اك٠ٛا ال  ٌَأ

٠ٖ ِِ ْم ََتَْصُب  َو ُاَل/ 18!نَحْه
َ
ه٠  أ َٙ ْٗ يَْص ُٞ ْكََثَ

َ
نَّ أ

َ
ْٗ  نَ أ ُٞ  ْٔ ْٛهاِم؛ ةَ

َ
ْٗ إاِّل اكْْل ُٞ ٠َٖن؟! إِْن  ِِ ْو َحْه

َ
أ

ُّٔ َشبیاًل. َؽ
َ
ْٗ  َو ُاَل/ 19أ ْٗ  ال يُِاح٠َُِٖٛس ُٟ ُش

ْ
ْٚ َوراِء ُسُدٍر؛ ةَأ ِ٘ ْو 

َ
ٍَٜث أ ََجیهاً ِإاّل يف ُُرًى ُُمَػَّ

. ْٗ َطَّتَّ ُٟ ٠ُُُٖب ْٗ ََجیهاً َو  ُٟ ْٗ َطديٌد؛ ََتَْصتُ ُٟ َّ   ةَيَْٜ ِ جَّ   ذل
َ
ْٗ ةِأ ٠ٖنَ   ُٟ ِِ َو حَنَْص٠َْن  َو ُاَل/ ٠َُْ20ٌم ال َحْه

ْٗ َتخُْٖ  ْجخُ
َ
ْٗ َو أ َصُس ٍُ ْج

َ
خاَب!أ ِٓ ٠َٖن؟!  ٠َن إْ ِِ ٌَال َتْه 21أَ

و هًگداهی بًذيذخ يکىهغ کزده و فزهدىد  ا  هؼامخ طزض کظايی را که عملؼاو را به کار ينی
بلکه هدا  [يخیز]گىیًذ  اطت تبعیت کًیذ! هی ػىد  اس آو چه اذا فزو فزطتادهکه به آياو گفته هی

کًین  آیا اگدز چده پذرايؼداو عملؼداو را در اـدىؽ اس آو چه پذرايناو را بز آو یافتین تبعیت هی
 گزفتًذ و هذایت يؼذه بىديذ؟!چیش  به کار ينی

ذ که ايذخ داطتاو کظی اطت که باي  بز طز چهارپایی سيکه کافز ػذهو داطتاو کظايیو فزهىد  
کدار هده عملؼداو را بددىر هظدتًذ کددز و الل و کدذه کدع یک [آياو] ىد دػًجش آوا و ؿذایی ينی

  گیزيذ ينی
ػدًىايی؟ دهًذخ ولی آیا تى چیش  بده افدزاد کدز هدیا  اس آياو به تى گىع فزا هیو عذهو فزهىد  

 گزفتًذ گزچه آياو عملؼاو را به کار ينی
 [يده]گیزيدذ؟! ػًىيذ و عملؼاو را به کار هیا  که بیؼتز آياو هیىر کزدهتـ [ػایذ]یا و فزهىد  

 تزيذ گنزاه [به طنت هذایت]ها جش چهارپا هیچ يیظتًذخ بلکه اس جهت راه یافتى آو
آياو دطته جنعی با ػنا يخىاهًذ جًگیذخ هگز در ػهزها  هذـىر یا اس پؼت دیىار  و فزهىد  
هایؼداو پزاکًدذه پًذار  اهدا دلدػاو سیاد اطتخ تى آياو را هتذذ هیدر هیاو اى [تًها]لذرتؼاو 

 گیزيذ اطت  ایى به ااتز آو اطت که آياو هزدهايی هظتًذ که عملؼاو را به کار ينی
کًیذ در ددالی کده و اىدتاو را فزاهىع هی [کًیذآیا هزدم را به کارها  اىب اهز هی]و فزهىد  

بًذیذ؟!آیا عملتاو را به کار ينی کًیذ؟!ایى کتاب را تالوت هی

ٌَِاَل/ َة.  َْثَ َٓ َّٗ َذمَّ اهلُل إْ ِٞظاُم، ُث ِٔ يا  ْٚ َشبی رِْض يُِؾ٠َّٖك َخ
َ
ْٚ يف اْْل َ٘ ْكََثَ 

َ
َو إِْن حُِفْم أ

ْٗ َو ُاَل/  22اهلِل. ُٟ ِْلَ
َ
رَْض  /َو َِِٕئْ َشأ

َ
ٙاواِت َو اْْل ََ الصَّ ْٚ َخَٖ / ؟َ٘ ِٔ

/ اهلُل! ُُ َّٚ ُد هلِل.  يَل٠َُِٕ ْٙ اْْلَ
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ْٗ ال َحْه٠َٖٙنَ  ُٞ ْكََثُ
َ
ْٔ أ ْٗ  َو ُاَل/ 23.ةَ ُٟ ِْلَ

َ
رَْض  /َو َِِٕئْ َشأ

َ
ِٝ اْْل ْحیا ةِ

َ
ٙاِء ٘اًء ٌَأ َٚ الصَّ ِ٘ َل  ْٚ َٛزَّ َ٘

ْٚ َبْهِد َم٠ْحِٟا ٠ٖنَ  ؟ِ٘ ِِ ْٗ ال َحْه ُٞ ْكََثُ
َ
ْٔ أ ُد هلِل. ةَ ْٙ / اْْلَ ِٔ

/ اهلُل! ُُ َّٚ  24.يَل٠َُِٕ

اگز اس بیؼتز کظايی کده ذا کثزت و سیاد  را يکىهغ ينىده و فزهىده اطت  ا  هؼامخ طزض ا
  کًًذ در سهیى هظتًذ پیزو  کًیخ آياو تى را اس راه اذا گنزاه هی

گىیًدذ  ادذا! به یمدیى هدی ؟ها و سهیى را آفزیذو اگز اس آياو بززطی چه کظی آطناوو فزهىده  
 يًذ دابگى  اذا را ػکز! بلکه بیؼتزػاو ينی

و اگز اس آياو بززطیخ چه کظی اس آطناو آبی فزو فزطتاد که سهیى را بعذ اس هزگغ بدا و فزهىده  
آو سيذه کزد؟ به یمیى پاطخ اىاهًذ داد  اذا! بگى  اذا را ػکز! بلکه بیؼتز آياو عملؼاو را به کار 

 ايذاسيذ ينی

ََّٖث. ٌَِاَل/  ِِ َدَح إْ َ٘  َّٗ ِٞظاُم، ُث ٌٔ  يا  ٠ُٓر. َو َُٖی ْٚ ِنتادَي الظَّ ٌٔ ٘ا َو ُاَل/  25ِ٘ َو َُٖی
 ْٗ / َو ُاَل/ 26ُٞ ُٝ ُٗ إِيٙاَٛ ْٚ آِل ٌِرَْن٠َْن يَْسخُ ِ٘  ٌٚ ِ٘ ٌٔ ُمْؤ خ٠ُٖنَ   َو ُاَل رَُس ِْ َت

َ
ْن ي٠ََِل   أ

َ
َ   رَُساًل أ َرِّبر

َٚ َو ُاَل/  27اهلُل؟! َ٘ ْٚ آ َ٘ .  َو  ٌٔ ُٝ إِاّل َُٖی َه َ٘  َٚ َ٘ ْٗ ال  َو ُاَل/ 28َو ٘ا آ ُٞ ْكََثَ
َ
َّٚ أ َو ِٕس

٠ٖنَ  َو ُاَل/ 29َحْه٠َٖٙنَ  ِِ ْٗ ال َحْه ُٞ ْكََثُ
َ
ْٗ ال يَْظُهرونَ »َو ُاَل/  30َو أ ُٞ ْكََثُ

َ
 . 31«َو أ

 و ايذکی اس بًذگاو هى ػکزگشاريذا  هؼامخ طزض اذا لّلت و کنی را طتىده و فزهىده اطت  
و فزهىد   که کن هظتًذ آياو  [ايجام داديذهگز کظايی که ایناو آورده و عنل ؿالخ ]و فزهىد  

کزدخ گفت  آیا کظی را به ااتز ایى کده و یک هزد با اینايی اس فزعىيیاو که اینايغ را پًهاو هی
و کظدايی کده اینداو  [بدذو گفتدین   ]ىد  دو فزهد کؼیذ؟گىیذ پزوردگار هى اذاطتخ هیهی

و  خ کظدی بده هندزاه او اینداو يیداورده بدىد   کندیو جش عذه [را بز کؼتی طىار کى]ايذ آورده
و  ايذاسيدذ و بیؼتز آياو عملؼاو را به کار يندیو فزهىد   دايًذ ولی بیؼتز آياو ينیفزهىد  
 :فهنًذ و بیؼتزػاو ينی;فزهىد  

ِٚ اْْلِْٖ  ْحَص
َ
ْٗ ةِأ ُٞ ِر، َو َحاّل ْْ ِٚ اَّلر ْحَص

َ
ْْلاِب ةِأ

َ
ويل اْْل

ُ
َر أ َْ َّٗ َذ ِٞظاُم، ُث ٌَِاَل/يا  يُْؤيت  یَِث/ 

ْْلاِب 
َ
ول٠ا اْْل

ُ
ُر إاِّل أ َّْ رْياً. َو ٘ا يَذَّ َْ ويَت َخْْياً 

ُ
ْد أ َِ َث َذ َٙ ْٓ ْٚ يُؤَْت اْْلِ َ٘ ْٚ يَظاُء؛ َو  َ٘ َث  َٙ ْٓ  32.اْْلِ
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ِٗ ي٠َِل٠نَ  َو ُاَل/
ُر  /َو الّراِشخ٠َن يف إِْهْٖ َّْ ْٚ ِنِْٜد َربرٜا. َو ٘ا يَذَّ ِ٘ ، ُُكٌّ  ِٝ ّٜا ةِ َ٘ ول٠ا آ

ُ
إِاّل أ

ْْلاِب 
َ
ِٔ َو انلَّٟاِر، ََلياٍت  َو ُاَل/ 33.اْْل رِْض، َو اْخِخالِف الَّٖیْ

َ
ٙاواِت َو اْْل َِ الصَّ

  ِإنَّ يف َخْٖ
ْْلاِب.

َ
ويل اْْل

ُ
ا  َو ُاَل/ 34ِْل ْنّم؟ إَِّٛٙ

َ
٠َ أ ُٞ  ْٚ َٙ َْ  ، َُّ َّ اْْلَ ْٚ َربر ِ٘  َّ ِْٛزَل إِيَلْ

ُ
ا أ َّٙٛ

َ
ُٗ أ ْٚ َحْهَٖ َٙ َذ

َ
أ

ْْلاِب.حَ 
َ
ول٠ا اْْل

ُ
ُر أ َّْ ٠َ ُاٌِٛج  َو ُاَل/ 35خََذ ُٞ  ْٚ َّ٘ َ

ِٔ   أ شاِسداً َو ُائِٙاً ََيَْذُر اَْلِخَرَة َو   آٛاَء الَّٖیْ
َٚ َحْه٠َٖٙنَ  ي ْٔ يَْصَخ٠ي اَّلَّ َٞ  / ْٔ ؟ ُُ ِٝ ول٠ا   يَرْس٠ا رَْْحََث َربر

ُ
ُر أ َّْ ا َحخََذ َٚ ال َحْه٠ََٖٙن؟! إَِّٛٙ ي َو اَّلَّ

ْْلاِب 
َ
ِٝ   ِْخاٌب َو ُاَل/  36.اْْل ةَّروا آياحِ تارٌَك يِلَدَّ ُ٘  َّ َْٛزنْلاُه إِيَلْ

َ
ْْلاِب.  أ

َ
ول٠ا اْْل

ُ
َر أ َّْ َو  37َو يِلَخََذ

ُٟدىُاَل/  ْ ْد آحَيْٜا م٠ََس ال َِ خاَب   َو َٕ ِٓ َٔ إْ ْوَرذْٜا ةيَن إِْْسائی
َ
دىً   َو أ ويل   ُٞ

ُ
ْْرى ِْل َو ِذ

ْْلاِب 
َ
ْر َو ُاَل/  38.اْْل رىَو َذ ْْ ٜنيَ   ْر ٌَِإنَّ اَّلر ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ُم ال ٍَ  39.َتْٜ

را به بهتزیى ػکل یاد کزده و بدا بهتدزیى سیًدت آراطدته و : ؿادباو ازد;ا  هؼامخ طزض اذا 
کًذخ و کظی که دکنت به او داده ػىدخ دکنت را به هز کض که بخىاهذ عطا هیفزهىده اطت  

و آياو کده و فزهىده   ػىيذ ازد هتذکز ينیایز فزاوايی به او داده ػذه اطت  و جش ؿادباو 
گىیًذ  به آو ایناو آوردینخ هنه اس جايب پزوردگار هاطت  و هی [هنگی]در دايغ اطتىار هظتًذخ 

ها و سهیى و در آهذ و به یمیى در المت آطناو  و فزهىده  ػىيذجش ؿادباو ازد هتذکز ينی
دايذ آو پض آیا کظی که هی  و فزهىده  هظتهایی بزا  ؿادباو ازد ػذ ػب و روسخ  يؼايه

چه اس جايب پزودگارت بز تى ياسل گؼته اطت جش دك يیظتخ هايًذ کظی اطت کده کدىر اطدت؟ 
    یا کظی که در تىل ػب در دال طدجذه و   و فزهىده  ػىيذتًها ؿادباو ازد هتذکز هی

اهیذ به ردندت پزوردگدارع دارد؟ ایظتادهخ به يیایغ با اذا هؼغىل اطت و هزالب آازت بىده و 
و  ػىيذ دايًذ بزابزيذ؟ تًها ؿادباو ازد هتذکز هیدايًذ با کظايی که ينیبگى آیا کظايی که هی

کتابی با بزکت اطت که ها آو را بز تى ياسل کدزدینخ تدا آيداو در آیداتغ تدذّبز کًًدذ و تدا فزهىده  
 بًنا که تذکز بزا  هؤهًیى فایذه دارد و یادآور    و فزهىده  ؿادباو ازد هتذّکز ػىيذ

ِٞظاُم، إِنَّ اهلَل  / حَهاَل يا  ِٝ خاةِ ِْ َّ  ي٠َُِل يف  ِ رى  إِنَّ يف ذل ْْ ْٚ اكَن هَلُ ٌَُْٖب.  ََّلِ َٙ ِ . 40ل ٌٔ ِْ  َحْهين/ َخ
ثَ َو ُاَل/  َٙ ْٓ ٙاَن اْْلِ ِْ ْد آحَيْٜا ُٕ َِ . 41َو َٕ َٔ ِْ َٗ َو إَْه ْٟ ٍَ   ُاَل/ إْ
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به یمیى تذکز  اطت بدزا  کظدی  [طخى]در ایى فزهایذ  در کتابغ هی عالیتا  هؼامخ اذا  
 ایدن و هدا بده لمنداو دکندت دادههزاد اس للب عمل اطت  و ادذا فزهدىده   که للب دارد 

   [اینداده]فهن و عمل  [هًظىر ایى اطت که]فزهایًذ  دضزت هی

/ ح٠َاَؽْم  ِٝ ِٜ ٙاَن ُاَل اِلةْ ِْ ِٞظاُم، ِإنَّ ُٕ َر يا  ى اْْلَ يرَس َِلَ َٓ َٔ انّلاِس، َو ِإنَّ إْ َِ ْخ
َ
ْٚ أ َر حَُس لَِْٖح

٠َى اهلِل،  ِْ َّ ٌیٟا َت ْٚ َشٍینَخُ رٌْي؛ ٌَْٖخَُس َْ  ٌٗ َ َُْد َىِرَق ٌیٟا اعل  ٌَ ْٛیا ََبٌْر َنٙی يَصٌْي. يا ُبيَنَّ ِإنَّ اِلُّ
ٟا ُٙ ، َو َریر َ .  َو َحْظ٠ُٞا اْْليٙاَن، َو ُِشاُنٟا اِل٠ََُّّكُّ َْبَ ، َو ُشّّكُٟٛا الػَّ َٗ ، َو َديلُٖٟا إِْهْٖ َٔ ِْ  إَْه

تزیى هزدم اىاهی بىدخ دك فزوتًی کىخ عالل [طخى]ا  هؼامخ لمناو به پظزع گفت  يظبت به 
و ايظاو سري  در همابل دك هنىار اطت  پظزکنخ ديیا دریا  عنیمی اطت که بظیار  اس االیك 

یا بایذ تدايذ> بًابز ایى کؼدر آو غزق ػذه ع اینداو و بادبدايغ دتی تى در ایى در مىا  الهدی و بدار 
 تىکل و يااذایغ عمل و دیذبايغ علن و ُطّکايغ ؿبز باػذ 

ُُِٕكر َشْ  ِٞظاُم، ِإنَّ  ُُِٕكر َشْ  يا  ُج. َو  ْٙ ِر الػَّ ُّٓ ٍَ ُٔ اِلَّ ُر، َو َديل ُّٓ ٍَ ِٔ اِلَّ
ِْ ُٔ إَْه ٍء  ٍء َديلاًل؛ َو َديل

 َ٘ ِفیًَّث؛ َو  َ٘. ُٝ َب ٘ا ُٟٛیَج َخْٜ َْ ْن حَْر
َ
اًل أ ْٟ َّ َس ََف ةِ

َْ ِٔ اِل٠َّاُؽُم. َو 
ِْ  ِفیَُّث إَْه

ز طدکىت ا  داردخ و راهًندا  عمدل تفّکدز و راهًندا  تفّکدا  هؼامخ هز چیش  راهًنا و يؼايه
اطت  و هز چیش  هزکبی دارد و هزکب عمل فزوتًی اطت  و در يادايی تى را هنیى بض که هزتکب 

 ا  ػى  که اس آو يهی ػذه کار 

ُٗ اْشِخشاةًَث  ُٟ ْحَصُٜ
َ
ِٚ اهلِل؛ ٌَأ ٠ٖا َن ِِ ُٝ إَِل ِنتاِدهِ إاِّل يِلَْه ْٛبیاَءُه َو رُُشَٖ

َ
ِٞظاُم، ٘ا َبَهَد اهلُل أ يا 

ْرذَ 
َ
اًل أ ِْ ْٗ َخ ُٟ ُٖ َٙ ْك

َ
اًل، َو أ ِْ ْٗ َخ ُٟ ْحَصُٜ

َ
ْمِر اهلِل أ

َ
ْٗ ةِأ ُٟ ُٙ ْنَٖ

َ
ْهِرًٌَث، َو أ َ٘  ْٗ ُٟ ْحَصُٜ

َ
ْٗ َدرََسًث يف أ ُٟ ُه

ْٛیا َو اَْلِخَرِة.  اِلُّ

پیاهبزاو و فزطتادگايغ را به طدى  بًدذگاو يفزطدتاد هگدز بدزا  آو کده  هتعالا  هؼامخ اذا  
خ بهتدزیى [ادذا]عملؼاو را اس جايب اذا به کار گیزيذ  بًابز ایىخ بهتزیى آياو در پاطخ به دعىت 
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به دطتىر اذاخ بهتزیى آياو در به کارگیز  عمل اطت  خ و داياتزیى آياو [او]آياو اطت در ػًاات 
 تزیى آياو در عملخ باالتزیى درجه را در ديیا و آازت دارد  و کاهل

ُٔ َو  َرُة ٌالرُُّش ِٞ ا إّلا ّ٘ ًَٜث. ٌَأَ ـِ ًث ةا َرًة، َو ُحشَّ ِٞ ًث كا ؛ ُحشَّ خَنْيِ ِٞظاُم ِإنَّ هلِل لََعَ انّلاِس ُحشَّ يا 
ئِ 
َ
ْٛبیاُء َو اْْل

َ
ُث اْْل المٗنٖیَّٟٙ َُٜث ٌإُْه٠ُِل. الصَّ ـِ ا اْْلا ّ٘ َ

 ، َو أ

تدی تی اطدت آػدکار و بیزويدیخ و دیگدز  دّج ت بز هزدم داردخ یکی دّج ا  هؼامخ اذا دو دّج 
دالمنعلدیهت آػکار و بیزويی پیاهبزاو و فزطدتادگاو الهدی و اهاهداو پًهاو و درويی  اها آو دّج   الظَّ

 مل اطت ت باتًی عهظتًذ  و اها آو دّج 

ُِٖب اْْلَراُم َغَْبَُه. َرُه، َو ال َحْي ْٓ ُٔ اْْلاَلُل ُط ي ال يَْظَي َٔ اَّلَّ ِٞظاُم، ِإنَّ إْهاُِ  يا 

دزام بدز  [اهىر]داردخ و دالل او را اس ادا  ػکز باس ينی [اهىر]ا  هؼامخ عالل آو کظی اطت که 
 ػىد ؿبز و تذنل او چیزه ينی

ْٚ َشََّٖؿ ذاَلذاً  َ٘ ِٞظاُم،  ِرِه ةِف٠ِل  يا  ُّٓ ٍَ َٗ ٠َٛر َت ْكَٖ
َ
ْٚ أ َ٘ ؛  ِٝ ِٖ ِْ ْدِم َخ َٞ اعَن لََعَ 

َ
ا أ َّٙٛ

َ
أ َٓ لََعَ ذاَلٍث ٌَ

اعَن 
َ
ا أ َّٙٛ

َ
أ َٓ ٌَ ، ِٝ ِص ٍْ ٠اِت َج َٟ ِٝ بَِظ حِ  ٠َٛر ِنَْبَ

َ
أ ٍَ ـْ َ

، َو أ ِٝ ِ٘ ؾ٠ِل لََك ٍُ ِٝ ةِ ِخ َٙ ْٓ ًَ ِح رائِ ـَ ، َو َُما  ِٝ ِٖ َم
َ
أ

 ْٚ َ٘ . َو  ِٝ ِٖ ِْ ْدِم َخ َٞ ٠اُه لََعَ  ُٝ َو ُدْٛیاُه. َٞ ِٝ ديَٜ ٌَْصَد َنَٖیْ
َ
ُٝ أ َٖ ِْ َدَم َخ َٞ 

ا  هؼامخ کظی که طه چیش را بز طه چیش هظّلط کًذخ هايًذ آو اطت که به يابىد  عمدل ادىیغ 
کنک کزده اطت  کظی کده يدىر تفکدزع را بده آرسو  دراسع تیدزه طداسدخ و طدخًاو درطدت و 

هدا  يفظدغ يىر عبزت گزفتًغ را با اىاطته اع را با سیاده طخى گفتًغ هذى کًذخ ودکینايه
ااهىع گزدايذ  چًیى کظی ايگار هىا  يفظغ را کنک کزده اطت که عملغ را يابىد طداسد  و 

 کظی که عملغ را يابىد طاسدخ دیى و ديیایغ را بز طز اىیغ ازاب کزده اطت 

َُْد َطَيْٖ  َْٛج 
َ
َّ َو أ ُٖ َٙ ًَ يَْز٠ْ ِنَْٜد اهلِل َخ یْ َْ ِٞظاُم،  ْهَج يا  ـَ َ

، َو أ َّ ْمِر َربر
َ
ْٚ أ َّ َخ َج َُْٖتَ

؟ َّ ِٖ ِْ ٠اَك لََعَ َىَٖتَِث َخ َٞ 
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ا  هؼامخ چگىيه يشد اذا عنل تى پاک و پاکیشه باػذخ در دالی که للبت اس فزهاو پزوردگار غافل 
 ا ؟اطتخ و هىا  يفظت را بزا  غلبه بز عملت اتاعت کزده

َْبُ لََعَ ال٠َْْحَدةِ  ِٞظاُم، الػَّ ْٛیا َو  يا  َٔ اِلُّ ْٞ َ
َل أ ِٚ اهلِل اْخََتَ َٔ َن َِ ْٚ َخ َٙ ؛ َذ ِٔ

ِْ ِة إَْه ُث ٠َُُّ َ٘ َنال
ُٝ يف ال٠َْْحَدِة، َو  ُٝ يف ال٠َْْحَظِث، َو غاِحتَ نَْص

ُ
الّراِىتنَي ٌیٟا، َو رَِىَب ٌیٙا ِنَْٜد اهلِل، َو اكَن اهلُل أ

ْٚ َدْْيِ َنظَْيةٍ  ِ٘ ُه  ِهزَّ ُ٘  .ِىٜاُه يف إَْهیَِْٖث، َو 

  لذرت عمل اطت  بًابز ایى اگز کظی به فهن درطدت ا  هؼامخ ؿبز و تذنل بز تًهاییخ يؼايه
گیزد و دل به آو چه يشد ايذخ کًاره هیاس جايب اذا درآیذخ اس هزدم ديیا و کظايی که دل به ديیا بظته

ی و بًذيذ  و اذا ايض اوطت در هًگام تزصخ و هنًؼیى اوطدت در لذظدات تًهدایاذاطتخ هی
   اوطت بذوو ایى که کض و کار  داػته باػذ ثزوت اوطت در سهاو تًگذطتیخ و عشیشکًًذه

ُٗ ةِاِلََّهُّٖ  ، َو إِْهْٖ ِٗ
ِٕفاَنِث اهلِل؛ َو ال ََناَة إاِّل ةِإّفاَنِث، َو إّفاَنُث ةِإِْهْٖ  َُّ ِٞظاُم، ُِٛػَب اْْلَ ، يا  ِٗ

ُد. وَ  َِ ِٔ ُحْهَخ
ِْ ُٗ ةِإَْه . َو اِلََّهُّٖ ِٔ

ِْ ِٗ ةِإَْه
ْهِرٌَُث إِْهْٖ َ٘ . َو  ٍٗ َرّباِِنٍّ ِ ْٚ اعل ِ٘ َٗ إاِّل   ال ِنْٖ

  اتاعدتخ کظدی يجدات هده وطیلددذه اطت  و جش بددا ػدا  هؼامخ دك بزا  اتاعت اذا بزپ
گاهی ايجام هیينی آیذخ و ػىد  و علن با علن آهىس  و تعّلن به دطت هییابذ  و اتاعت با علن و آ

گزدد  و هیچ علنی يیظت هگز اس عدالنی   عمل اطت که هذکن هیو تعّلن به وطیلهعلن آهىس  
 ػىد الهی گزفته ػىد  و ػًاات علن با عمل ايجام هی

 ِٔ
ْٟ ٠َى َو اْْلَ َٟ ْ ِٔ ال

ْٞ َ
ْٚ أ ِ٘  ِٔ َٙ رُْي إَْه َْ ، َو  ًٌ ت٠ٌل ُمؾاَخ ِْ َ٘  ِٗ ِ َٚ إْهال ِ٘  ِٔ َٙ ُٔ إَْه ِٞظاُم، َُٖی يا 

 .َمْردودٌ 

یاد اها اس اهدل هدىا و  ا  هؼامخ عنل کنخ اها اس فزد داياخ هىرد لبىل و دو چًذاو اطتخ و عنل س
 هىص و ياداياوخ هزدود اطت 
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َم  َ٘ ِث  َٙ ْٓ َٚ اْْلِ ِ٘ ْٗ يَْرَض ةِاِّلوِن  َ ِث، َو ل َٙ ْٓ َم اْْلِ َ٘ ْٛیا  َٚ اِلُّ ِ٘ َٔ رَِِضَ ةِاِّلوِن  ِٞظاُم، ِإنَّ إْهاُِ يا 
 َّ ِ ل ْٛیا؛ ٌََِّلَ .َرَِبَ   اِلُّ ْٗ ُٟ  ْج َِتاَرُت

  ا  هؼامخ عالل به کنتزیى دذ ديیا اها با دکنت راضی اطتخ و به ايذکی اس دکنتخ با هنده
 دهذ ديیا هن ياراضی اطت  به هنیى دلیل اطت که تجارتؼاو طىد هی

ْٛی ٠َٛب، َو حَْرُك اِلُّ ًَ اَّلُّ یْ َٓ ْٛیا ٌَ ٌُؾ٠َل اِلُّ الَء حََرك٠ا  َِ ِٞظاُم، ِإنَّ إُْه ، َو حَْرُك يا  ِٔ ْؾ ٍَ َٚ إْ ِ٘ ا 
ْرِض. ٍَ َٚ إْ ِ٘ ٠ِٛب   اَّلُّ

ايذ چه رطذ به گًاهاوخ دال آو که رها کزدو ديیا اس ا  هؼامخ عالالو اضافات ديیا را هن رها کزده
 هظتذبات اطت و تزک گًاهاو اس واجبات 

 ِٖ ِٖٟا، َذَه ْٞ َ
ْٛیا َو ِإَل أ َٔ َجَلَر ِإَل اِلُّ ِٞظاُم، ِإنَّ إْهاُِ ِث. َو َجَلَر ِإَل يا  َِّ َظ َٙ ْ ا ال حُٜاُل ِإاّل ةِال َّٟٛ

َ
َٗ أ

ٙا. ُٞ ةِْا
َ
ِث أ َِّ َظ َٙ ْ ِث. َذَفََٖب ةِال َِّ َظ َٙ ْ ا ال حُٜاُل إاِّل ةِال َّٟٛ

َ
َٗ أ ِٖ  اَْلِخَرِة، َذَه

آیذ  ا  هؼامخ عالل به ديیا و هزدم ديیا يگاه کزدهخ دايظته اطت که ديیا جش با هؼمت به دطت ينی
بیى ایى ]آیذ  بًابز ایى جش با هؼمت به دطت ينی [آو يیش]ت يگاه کزدهخ و دايظته اطت که و به آاز

 آو یکی را اىاهاو ػذهخ که بما  بیؼتز  دارد  [دو هؼمت

ْٛیا ـاِْلَثٌ  نَّ اِلُّ
َ
٠ِٖٙا أ ْٗ َن ُٟ جَّ

َ
ْٛیا، َو رَِىت٠ا يف اَْلِخَرِة؛ ِْل ِٞدوا يف اِلُّ الَء َز َِ ِٞظاُم، ِإنَّ إُْه  يا 

ْٜٟا رِ  ِ٘ ْٛیا، َحَّتَّ يَْصخ٠َْيَف  ُٝ اِلُّ َٖتَخْ ـَ ََٖب اَْلِخَرَة  ـَ  ْٚ َٙ ْف٠َٖبٌث. َذ َ٘ ْف٠َٖبٌث، َو اَْلِخَرَة ـاِْلٌَث َو  َ٘ . ُٝ ْزَُ
. ُٝ ِٝ ُدْٛیاُه َو آِخَرحَ ِصُد َنَٖیْ ٍْ ٠ُْت، َذیُ َٙ ْ ِٝ ال حی

ْ
ُٝ اَْلِخَرُة، َذیَأ َٖتَخْ ـَ ْٛیا  ََٖب اِلُّ ـَ  ْٚ َ٘  َو 

ايدذ کده ديیدا ايذخ و دل به آازت بظته داريذ  سیزا آيداو دايظدتهرغبتعالالو به ديیا بی ا  هؼامخ
تلب کًًذه و تلب ػىيذهخ و آازت يیش تلب کًًذه و تلب ػىيذه اطت  کظی که آازت را تلب 

اع را اس ديیا بزچیًدذخ و کظدی کده ديیدا را کًذخ تا آو که رسق و روس کًذخ ديیا او را تلب هیهی
 کًذخ هزگ اىاهذ رطیذ و ديیا و آازت او را تباه اىاهذ طاات هی تلب
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ْع  ، ٌَْٖیَخََْضَّ ِٚ َث يف اِّلي َ٘ ال َٚ اْْلََصِد، َو الصَّ ِ٘ ِْٖب  َِ راَد إِْيََن ةاِل ٘اٍل، َو راَحَث إْ
َ
ْٚ أ َ٘ ِٞظاُم،  يا 

َّٔ إَِل اهلِل  وََس ْٚ َنزَّ َٙ . َذ ُٝ َٖ ِْ َٔ َخ ٙر ْن يَُس
َ
ِٝ ةِأ َِلِ

َ
َِٜم ةِٙا  يف َمْصأ َُ ْٚ َ٘ ، َو  ِٝ َِٜم ةِٙا يَْسٍی َُ َٔ َِ َخ

ةَداً.
َ
ْٗ يُْدرِِك إِْيََن أ َ ِٝ ل َْٜم ةِٙا يَْسٍی ِْ ْٗ َح َ ْٚ ل َ٘ ِٝ اْشخَْيََن. َو   يَْسٍی

يیاس باػدذخ و بخىاهدذ للدبغ اس دظدادت آساد ػدىدخ و ا  هؼامخ کظی که بخىاهذ بذوو هال بی
راس و يیاسع با اذا سار  کزده اس اذا بخىاهذ که عملدغ را بخىاهذ در دیًغ طالن بنايذخ بایذ در 

کاهل گزدايذ  سیزا کظی که عالل ػىدخ به آو چه بزایغ کافی اطت لايع اىاهذ بىدخ و کظی کده 
يیاس اىاهذ بىد  و کظی که به آو چه بزایغ کافی اطدت به آو چه بزایغ کافی اطت لايع ػىدخ بی

 اهذ چؼیذ  يیاس  را يخىلًاعت يکًذخ هزگش بی

ْٗ ُال٠ا/ ُٟ جَّ
َ
ْٚ ٠ٍَُْم غاِْلنَي أ ِٞظاُم، ِإنَّ اهلَل َحََك َخ َديْتَٜا، َو   َربَّٜا ال حُِزغْ  يا  َٞ ٠َُُٖبٜا َبْهَد ِإْذ 

اُب  ّٞ َْٛج ال٠َْ
َ
َّ أ َّ رَْْحًَث؛ إَِّٛ ْٛ ْٚ َِلُ ِ٘ ْب نَلا  ٠َٖب حَزيُو، َو حَه٠ُد إَِل  42َٞ ُِ نَّ إْ

َ
٠ِٖٙا أ حنَي َن

ُٝ َنٙاٞا  ْد َُْٖتَ ِِ ْٗ َحْه َ ِٚ اهلِل ل ْٔ َن ِِ ْٗ َحْه َ ْٚ ل َ٘ ِٚ اهلِل، َو  ْٔ َن ِِ ْٗ َحْه َ ْٚ ل َ٘ ًِ اهلَل  ْٗ َُيَ َ ُٝ ل َو رَداٞا. إَِّٛ
ْٚ اكَن ٠َُْهُلُ  َ٘ َّ ِإاّل  ِ َذل َْ َحٌد 

َ
. َو ال يَس٠ُن أ ِٝ خَٟا يف َُِْٖت َِ ُد َحِی ْهِرٌٍَث ذاةِخٍَث ُحتَِْصُٞا، َو ََيِ َ٘  لََعَ 

هْ  ٍِ نَّ اهلَل ِٕ
َ
ِٝ ُم٠اٌِِاً؛ ِْل َِٕهالِٛيَِخ ُه  ُاً، َو ِْسُّ ِٝ ُمَػدر ُٝ حَتاَركَ ِٖ ُٙ َٚ  اْش ِ٘ ِٚ اْْليَفر  ـِ ْٗ يَُدلَّ لََعَ اْْلا َ ل

. ُٝ ٍَ َخْٜ ـِ ُٝ َو ٛا ْٜ ِ٘ ٍر  ِٞ ِٔ إِاّل ةِلا
ِْ  إَْه

ها را بعذ  ها پزوردگار هاخ للبا  هؼامخ اذا اس يیک هزدهايی يمل کزده اطت که آياو گفتًذ  
اس ایى که هذایت کزد خ هًذزف هگزداو و به ها ردنتی اس يشد اىیغ عطا يناخ که تىیی آو بظیار 

ػىدخ و به کىر  و گنزاهی اىیغ ها هًذزف هی  و ایى سهايی اطت که فهنیذيذ للببخؼًذه
تزطدذخ و گزدد  لـه اس ایى لزار اطت که کظی که اس جايب اذا فهن يکدزدهخ اس ادذا يندیباس هی

تىايذ بز ػًااتی اطدتىار گدزه سيدذ کده آو کظی که اس جايب اذا عالل يؼذه باػذخ للبغ را ينی
ػًاات را با بـیزت ببیًذ و دمیمت آو را در للبغ بیابذ  و هیچ کض چًیى يخىاهذ بىد هگدز آو 

و تبدارککًذ هىافك با آػکارع باػذ  سیزا اذا  کض که طخًغ هؤّیذ عنلغ باػذ و آو چه هی

و آ دربداره و ػکار ػذهخآو آ يچه اسآينایذ هگز با راه ينی پًهاو اطتخ به عملی که در درووخخ تعالی
 ضنیز( اس طّز  دهذري  راظاره ابز هی لىل ػاعز ه گىیا گزدیذه اطت )ب
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ٜنَي  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ُْ٘ي ال
َ
ِٞظاُم، اكَن أ المنٖیٝيا  ِ٘  ي٠َُِل/ ٘ا ُنِتَد اهلُل بَِشْ  الصَّ  َٔ ٌَْؾ

َ
َّٗ ٍء أ . َو ٘ا َت ِٔ

ِْ َٚ إَْه

 ُٝ ْٜ ِ٘ م٠ٛاِن، َو الرُّْطُد َو اْْلَْْيُ 
ْ
أ َ٘  ُٝ ْٜ ِ٘  ُّ ُر َو الَّشَّ ٍْ / إُْس ِٝ ِخػاٌل َطَّتَّ ُٔ اْمِرٍئ َحَّتَّ يَس٠َن ٌی ِْ َخ

ْٛیا ا٠ُِْٕت. ال َٚ اِلُّ ِ٘  ُٝ ٠ٌٍف، َو َٛػیتُ ْٓ َ٘ ُٔ ٠َُْهِلِ  تْذوٌل، َو ٌَْؾ َ٘ ُٔ ٘اهِلِ  م٠الِن، َو ٌَْؾ
ْ
أ يَْظتَُم  َ٘

 ِ٘  ِٝ َحبُّ إِيَلْ
َ
َم َدْْيِِه، َو اِل٠َّاُؽُم أ َ٘ َٚ إِْهزر  ِ٘ َم اهلِل  َ٘  ِٝ َحبُّ إِيَلْ

َ
لُّ أ َرُه. اَّلُّ ْٞ ِٗ َد

َٚ إِْهْٖ َِف. ِ٘ َٚ الَّشَّ
، َو يََرى انلّ  ِٝ ِص ٍْ ْٚ َج ِ٘ ْهروِف  َٙ ْ رَْي ال َْ  ُّٔ ِِ ْٚ َدْْيِهِ، َو يَْصخَ ِ٘ ْهروِف  َٙ ْ َٔ ال َِثُ َُٖی ْٓ ْٗ يَْصخَ ُٟ اَس َُّلَّ

ْمِر.
َ
٠َ حَٙاُم اْْل ُٞ ، َو  ِٝ ِص ٍْ ْٗ يف َج ُٞ ُٝ َُشُّ َّٛ

َ
، َو أ ُٝ ْٜ ِ٘  َخْْياً 

المعلیها  هؼامخ اهیزالنؤهًیى  فزهىد  اذا  هتعال با چیش  بزتدز اس عمدل پزطدتیذه يؼدذه هی الظَّ
و ػدّز او در ػىد هگز در او ایى چًذ ویژگی باػذ  دیگزاو اس کفدز اطت  و عمل ايظاو کاهل ينی

  طدخًغ را   درآهدذع را ببخؼدذخ و سیدادهاهاوخ و به ایز و رػذ او اهیذوار باػدًذ  اضدافه
يگىیذخ و طهنغ اس ديیاخ لىت )در دذ يیاس( باػذ  در تىل سيذگايی اس دايغ طیز يؼىد  اىار  

زتبگی هنزاه اذا را بیغ اس ارجنًذ  هنزاه دیگزاو دوطت داػدتهخ و بده فزوتًدی بدیغ اس بلًدذه
یاد را اس اىدع کن بذايذخ و هنهعالله   هًذ باػذ  يیکی کن را اس دیگزاو سیاد بؼناردخ و يیکی س

 هزدم را بهتز اس اىیغ ببیًذخ و يشد او اىیؼتى بذتزیى هزدم باػذ که ایى تنام هطلب اطت 

٠اُه. َٞ  ِٝ َٔ ال يَْسِذُب، َو إِْن اكَن ٌی ِٞظاُم، ِإنَّ إْهاُِ  يا 

 گىیذخ گزچه هیلغ در آو باػذ الل دروغ ينیا  هؼامخ ع

ي  َُْدراً اَّلَّ َٗ انّلاِس  ْخَل
َ
َٔ هَلُ. َو ِإنَّ أ ِْ ْٚ ال َخ َٙ ِ َة ل َة هَلُ، َو ال ُمُروَّ ْٚ ال ُمُروَّ َٙ ِ َٚ ل ِٞظاُم، ال دي ال يا 

ٌٚ إاِّل اْْلَ  َٙ ْٗ َٕيَْس ََلا َث ةْداَُٛس
َ
٘ا إِنَّ أ

َ
ِٝ َخَفراً. أ ِص ٍْ ْٛیا نِلَ ا ةَِيْْيِٞا.يََرى اِلُّ  َُّٜث ٌاَل حَبیه٠ٞ

ا  هؼامخ کظی که جىاينزد  در او يیظتخ دیى يذاردخ و کظی که عمل يذاردخ جدىاينزد  در او 
ذ کده ده باػدذ  بذايیددنیتی يذاػتدده ديیا بزایغ اهدتزیى هزدم آو کظی اطت کيیظت  و با ارسع

 هفزوػیذ  ها  ػنا بهایی جش بهؼت يذاردخ پض آو را به غیز بهؼتبذو
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ٜنَي  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َْ٘ي ال
َ
ِٞظاُم، ِإنَّ أ المنٖیٝيا  ِٝ ذاَلُث  الصَّ ْن يَس٠َن ٌی

َ
ِٔ أ ِث إْهاُِ َ٘ ْٚ َنال ِ٘ اكَن ي٠َُِل/ ِإنَّ 

 ِٝ ي يَس٠ُن ٌی ِي اَّلَّ
ْ
أ ِٚ إلََْكِم، َو يُظُْي ةِالرَّ ٠ُْم َن َِ َُ ِإذا َنَشَز إْ ، َو َحِْٜف َٔ ِخػاٍل/ َُيیُب ِإذا ُشئِ

 
َ
ِذِه اْْلِػاِل اثلَّالِث َشْ َغالُح أ َٞ  ْٚ ِ٘  ِٝ ْٚ ٌی ْٗ يَُس َ ْٚ ل َٙ . َذ ِٝ ِٖ ٜنَي  ْٞ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َْ٘ي ال

َ
. إِنَّ أ َُ ْْحَ

َ
٠َ أ ُٟ ٌء َذ

المنٖیٝ ْو واِحَدٌة  الصَّ
َ
ِذِه اْْلِػاُل اثلَّالُث أ َٞ  ِٝ ٌٔ ٌی ِِٖس إاِّل رَُس ْش َٙ ْ ُِٖس يف َغْدِر ال ُاَل/ ال ََيْ

ْٗ يَسُ  َ ْٚ ل َٙ . َذ َّٚ ُٟ ْٜ ِٝ َشْ ِ٘ . ْٚ ٌی َُ ْْحَ
َ
٠َ أ ُٟ َّٚ ٌََشََٖس َذ ُٟ ْٜ ِ٘   ٌء 

المعلیها  هؼامخ اهیزالنؤهًیى  ها  عالل ایدى اطدت کده در او طده ویژگدی فزهىد  اس يؼايههی الظَّ
هايًذخ سباو بگؼایذخ و باػذ  سهايی که اس او طؤال ػىدخ پاطخ گىیذخ و ولتی هزدم اس طخى باس هی

ا  اس ایى طه ویژگدی يبدزده ح هنگاو در آو باػذ  پض کظی که بهزههؼىرتی دهذ که ایز و ؿال
المعلیهعمل اطت  اهیزالنؤهًیى اطتخ بی فزهىد  تًها کظی بایذ در باال  هجلض بًؼیًذ که هی الظَّ

ها در او يیظت و باال  ها باػذ  کظی که هیچ کذام اس آودر او آو طه ویژگی یا دذالل یکی اس آو
 عمل اطت بی [يیش]او هجلض بًؼیًذخ 

ُٚ لََعٍّ  ُٚ ْب المنٖیٟٙاَو ُاَل اْْلََص َٔ الصَّ ِٖٟا. ُی ْٞ َ
ْٚ أ ِ٘ ا  ُٖت٠ٞ ـْ ُٗ اْْل٠َائَِز ٌا َٖتْخُ ـَ َٚ رَش٠ِل  / ِإذا  / يا اْب

ٌَِاَل/  ، ْٗ ُٞ َر َْ ِٝ َو َذ ِْخاةِ َٚ َُعَّ اهلُل يف  ي ُٖٟا؟ ُاَل/ اَّلَّ ْٞ َ
ْٚ أ َ٘ و اهلِل، َو 

ُ
ُر أ َّْ ا َحخََذ ل٠ا إَِّٛٙ

ْْلاِب.
َ
ُٚ اْْلَُصنْيِ  43اْْل ول٠ إُْه٠ِِل. َو ُاَل لََعُّ ْب

ُ
ْٗ أ ُٞ المنٖیٟٙاُاَل/  / ُُمالََصُث الّػاِْلنَي الصَّ

، َو  ، َو ـاَنُث ُوالِة إَْهْدِل حَٙاُم إِْهزر ِٔ
ِْ الِح، َو آداُب إُْهَٖٙاِء زياَدٌة يف إَْه دانیٌَث إَِل الػَّ

ٙاِل اْشتِرْٙاُر اِلْاِل حَ  َْ  ْٚ ِ٘ َذى 
َ
ًُّ اْْل َْ ِث، َو  َٙ َر انلرْه َُؾاٌء ِْلَ ْصتَظِْي  ُٙ ْ روَءِة، َو ِإرْطاُد ال ُٙ ْ ٙاُم ال

ِٝ راَحُث اْْلََدِن اعِساًل َو آِساًل. ، َو ٌی ِٔ
ِْ  إَْه

المناعلیهو دظى بى علی    اىاطتیذخ آو را اس کظی بخىاهیذ که ػایظتهفزهىد  اگز داجتی هی الظَّ
گفتًذ  ا  فزسيذ رطىل اذاخ چه کظايی ػایظته آو هظتًذ؟ فزهىد  هنداو کظدايی کده  آو باػذ 

تًها ؿادباو ازد هتذکز اذا در کتابغ اس آياو دکایت کزده و آياو را یاد فزهىده و گفته اطت  
دالمنداعلیههناو ؿادباو عمل هظتًذ  و علی بى الذظیى  [ؿادباو ازد]  فزهىد   ػىيذهی  الظَّ

کؼدايذخ و رفتدار دايایداوخ عمدل به طى  ایز و ؿالح هی [ايظاو را]نًؼیًی با اىباوخ فزهىد  ه
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بزدار  کًذخ و بهزهرا کاهل هی [ايظاو]کًذخ و اتاعت اس داکناو عادلخ عشت را سیاد هی [ايظاو]
اىاهذخ ادا کزدو دك کًذخ و راهًنایی کظی که هؼىرت هیرا کاهل هی [ايظاو]اس هال جىاينزد  

اس طز کاهل بىدو عمل اطتخ و در آیًذه يشدیک و دورخ  [دیگزاو]ت اطتخ و اىددار  اس آسار يعن
 آطایغ تى را در پی دارد 

، َو ال يَِهُد ٘ا ال  ُٝ َْٜه َ٘ ْٚ َُياُف  َ٘ ُل 
َ
، َو ال يَْصأ ُٝ ْٚ َُياُف حَْسذيتَ َ٘ ُث  َٔ ال َُيَدر ِٞظاُم، إِنَّ إْهاُِ يا 

، َو ال يَرْ  ِٝ ِدُر َنَٖیْ ِْ ُٝ َح ُٝ ةِإَْهْشِز َخْٜ ِدُم لََعَ ٘ا َُياُف ٠ٌَْحَ ِْ ، َو ال ُح ِٝ ًُ ةِرَسائِ َّٜ  . س٠ ٘ا ُحَه

تزطذ او طخًغ را دروغ بؼناردخ و دراىاطت اس گىیذ که هیا  هؼامخ عالل با کظی طخى ينی
یذخ دهذ که اس پض آو بزيیاا  ينیاع بشيذخ و وعذهتزطذ او دطت رد به طیًهکًذ که هیکظی ينی

سيذ که   هالهت باػذخ و دطت به کار  ينیبًذد که اهیذ بظتى به آو ػایظتهو اهیذ به چیش  ينی
 تزطذ آو را با ياتىايیغ اس دطت بذهذ هی
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