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بعضى از احکام را  وده است خداوند بر مردمان بيش از نمازو بتحقيق که فرض نم 

احدی را مگر بانچه در قوه او است و  نمى کند خدا تکليف که و ان این است 

است از  احدی بهيچ وجه و بدرستيکه کل اعمال شان عمل بندگان بر جبر نمى کند

خدا اگر کسى عمل کند از برای  برای خداوندی که خالق ایشان است باینکه

کرد از  باشد او را شئون و اطوار دنيا هر اینه عمل خواهد بفطرت خود و تغيير نداده

او فرض نموده از غير اینکه یاد گيرد از  برای خدا در دین خالص بمثل انچه خدا بر

او پس بدانکه نماز  و بدرستى که این ذکریست از فضل خداوند بر بندگان احدی

خداوند  ميزند همه اعمال و ان اول چيزیست که دور اول ثمره دین است و بر ان

 بتمامه در کتاب خدا هيکل توحيد است از شبح فرض نموده است بر بندگان و ان

و بدرستى  بجميع مقامات او و قبول نمى شود از هيچ کس مگر بعمل نمودن فؤاد

نمى  ّربو تق مگر بر کسانى که خاشع باشند در قران نيست بزرگ هر آینهکه نماز 

خدا فرض  مثل نماز باشد و نماز در کتاب  جوید احدی بسوی خدا به چيزی که

فرستاده خدا و  که (ص)د مبر او محمّ غاز جانب او و سنت است از جانب پي است

است و ان چهار رکعت است بعد از  فرض نماز ظهر پس اول خاتم پيغمبران است

بسه رکعت بعد از ان  نماز عصر است بمانند ظهر بعد از ان نماز مغرب است ان

بنصف ان  قبل از مغرب بوده بعد از ان نماز صبح است است بمثل انچه نماز عشا

 غيبت و ان دو رکعت است که نازل شده است بعد از ان نماز جمعه است در ایام
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نمازیست که حالل نيست امروز از  از جانب خدا با احکام خود و بدرستى که ان

که من حکم کنم بر  دل محض باشد و از برای کسىمگر کسى که بر ع برای احدی

 متابعت کند ایات مرا و خداوند قرار داده باشد او حق است و از برای کسى که

مرتبه باشد هرگاه بر حق  دون این صفت عدالت را حق است و از برای کسى که

 شد نباشد و نماز جمعه و اگر بر صفتى که ذکر بعهد من بر ان نيز حق است ای بوده

این مقام کسانى  خواهد نمود زیرا که روز قيامت از او سئوال بجا اورد خداوند در

از ان نماز  شده است بعدچنانچه در دعای صحيفه بيان  است که امين بوده باشند

نماز بعد از ان نماز زلزله است بعد از ان  کسوف است بعد از ان نماز خسوف است

زمين حادث شود باذن خدا  در ن نازل شود یااز برای هر ایه بدیعه که از اسما است

بعد از ان  ای حج و عمره مفروضه و طواف نٰسااست از بر بعد از ان نماز طواف

یا عهد یا غير ان در کتاب و بدرستى که  نمازیست که واجب شود بر مکلف بنذر

بوده است این است حدود  از این نمازها در کتاب خد دو رکعت مفروض هریک

است خدا  و اما حکم خدا در نماز سنت پس بتحقيق که نوشته فرایض خداوند در

ظهر باشد بعد از زوال شمس و قبل از ادای ان  از برای مؤمنين در نماز اّول که نماز

د از عپس در نماز مغرب ب رکعت پس در نماز عصر بمثل انچه در ظهر بود هشت

نماز عشا بربع  س بعد ازدر نماز پيش از ان نازل شده بود پ ای ان بنصف انچهدا

از  يش از فجرپثلث اخر هر شب یازده رکعت پس  انچه در پيش نازل شده پس در

خداوند در هر شبانه و غير از این  برای نماز فجر بمثل نماز فجر این است حدود

نمازها در کتاب  در کتاب و بدرستى که انچه نزدیکتر بعد از این شمرده نميشود

نماز طوافها  پس نماز روز مباهله پس نماز زیارات پس ر استخداوند نماز روز غدی
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صلوات  -و على و فاطمه و سلمان و جعفر  پس انچه نازل شده است در نماز محّمد

داده شده  شده است در شبهای ماه خداوند و انچه تفصيل نازل پس – اهلل عليهم

حدود خداوند در  این است - عليهم سالم اهلل -يش از انها از نزد آل اهلل پاست 

 در همه این نمازها نازل نشده است مگر در رکعت دو نمازهای سنتى و امر خدا

که نماز صحيح نيست مگر  رکعت پس چون دانا شدی بحدود خداوند پس بدان

 فروض حکم خداوند است در حدثهائى که موجب بعد از فروض ان و از جمله

خواب است هرگاه غالب شود بر  طهارت ميشود و ان یازده چيز است از ان جمله

 است و ان قلب باینکه ادراک از او دور شده است پس بيهوشى سمع و یقين نماید

پس چيزیست که از دو طرف انسان  مرضى است که ممانع شود از بخاطر اوردن

باشد چه با این شرط  غير از وذی و مذی و ودی بشرطى که استنجا کرده خارج شود

پس  است که بسبب دخول با زنان واجب مى شود چيزی يزی در اینهانيست پسچ

منين است بعد از سرد ؤم مّس ميّتپس  حيض و استحاضه و نفاس است از زنان

خداوند در کتاب او  ایشان و قبل از غسل دادن ایشان این است حکم شدن بدنهای

حکم وضو و غسل و  حدثهادر طهارت از این  و بتحقيق که خدا فرض نموده است

آب و به  استعمال ؟؟یابد در خود عذریبخاک و هر گاه اب نيابد یا انسان  تيممّ 

و  از برای خواب و بيهوشى و مرضى که مانع باشد از نماز و راضکه فرض وتحقيق 

باشد و بدرستى که حدود  انچه بيرون اید از دو طرف انسان غير از اب اکبر که منى

 وجه در کتاب خدا از رستگاه ب و حده آوجه است ب وضو در کتاب خدا بشستن

اورا انگشت بزرک و ميان  گيرد وقن و ان قدری از وجه که فرذتا  موی سر است

مقدم  دستها از اول مرفق تا سر انگشتان و واجب است بنحو استداره پسس شستن
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در ان مواالت بحکم کتاب پس  معتبر است داشتن دست راست بر دست چپ

رستنگاه  ر سه انگشت مضمومه از پيشانى تادست بمقدا مسح سر است بر طوبت

از سر انگشتان تا حد کعبين این است حدود  موی سر یک دفعه پس مسح پاهاست

دستها دو دفعه بحکم سنت و  در وضو و صحيح است در شستن وجه روی و خداوند

حدود  تماس را در کتاب این استرشستن را و نه حکم ا نمى بينم حکم سه دفعه

و در غير انچه ذکر شد و فرض کتاب  پس تعدی نکنيد از این حدودخداوند بعدل 

و  بتحقيق که مفروض از غسل هفت است و ان جنابت است حکم غسل است و

نفاس است بر  ه وضو استحا احرام از برای مردان و زنان پس حيض است بر زنان

 غسل دادن ایشان پس غسل پيشو مؤمنات است  منينؤزنان پس مس اجساد م

و انچه غير اینها است از آنچه  منين است از مردان و زنان و اطفالؤن اموات مداد

 ت بر وجه سنت و انها اغساليشده است ان حکم بکلمه و جوب وارد ر احادیثد

عذر و بتحقيق که از برای  چندیست که سزاوار نيست احدی را که ترک نماید بدون

يش از غسل و در پن و واجب است پاک کردن بد غسل جنابت و ضوئى نيست

جنابت بران  جنابت صحيح مى باشد و از تماس و ترتيب بشرط و در غير غسل

ردن سه دفعه منتهای گبشوید سر خودرا تا  يش از غسل پسپاست که وضو بسازد 

راست را پس  از اب و صحيح نمى باشد کمتر از این پس بشوید جانب بسه کف

سل مواالت و کافى است در کتاب غ جانب چپ را بان ترتيب و واجب نيست در

صورتى که اب کم باشد و  بمثل روغن ماليدن در ومومن در غسل و وض خدا از برای

و بتحقيق که ما تفصيل دادیم حکم جنابت و امثال  حکم مردان و زنان یکى است

این حدودا و بتحقيق که  يش از این اینست حدود خداوند پس نکنيدپدر کتاب  انرا
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 بدل وضو و غسل از برای مردان و زنان چه امر ت خدا تيمم رافرض نموده اس

در نزد استعمال که ضرر رساند اورا و  فرموده است تيمم بعد از نبودن اب یا عذری

م که تيمّ  بخاک پاک و هرگاه خاک پاک نباشد صحيح است صحيح نيست مگر

ز برای اخلوص از برای خدای سبحانه  خاک باشد فرض است در لد  که ب  چيزی بر 

و بتکاند انهارا  پس بزند دو دست خودرا بر زمين پس بردارد دستهارا خدای سبحانه

رستگاه موی سر تا طرف بينى خود پس مسح  را از پس مسح کند با انها روی خود

و از برای  ؤرا و این حکم خداوند است در بدل وض دو دست خود کند بانها پشت

بر زمين دو دفعه چنانچه در حدیث باین  ابدل غسل فرض است اینکه بزند دستهار

پس بشناس حکم  را نموده است و هرگاه شناختى بعضى از احکام خدا تصریح

کننده است بحکم قران و بدرستى که اب  اب را باین نحو که ان پاک و پاک

ها اگر آباین  دریا و چشمه که بجوشد نجس نمى شود ابدا و غير از آسمان و آب

بنجاست ماهيت آب باینکه ظاهر شود  پس اگر تغيير کند نجاست غالب بر آب

انسان که استعمال نماید  از رنگ و طعم یا بوی ان صحيح نيست از برای نجاست

دو  نجاست آب را تغيير ندهد و بحد کر باشد بان ان آب را در هيچ چيز و اگر

در بود و بدرستى که هرگاه آب بق وصفى که ظاهر است پاک و پاک کننده خواهد

واقع شود در ان  نجس نمى کند او را و اگر آب کمتر از حد کر باشد کر برسد چيزی

ببقية  و کسيکه ایمان نياورده باشد و مشرک و ناصبى چيزی از نجاست از ید کافر

یا چيزی که بيرون اید از دو طرف انسان یا  اهلل که حجة پروردگار است از نص قران

بذکر خداوند خون  و انچه حالل نشده باشد تهگوشت او خورده نشود و مي حيوانى

از اینهاست از انچه نجس باشد بنص اهل  سگ و شراب و خوک و انچه غير
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بسازد بان یا  اهلل عليهم پس صحيح نيست از برای انسان که وضو عصمت صلوات

ان را بانچه نازل شده است در حکم خدا  غسل نماید از ان مگر اینکه تطهر نماید

پس ان حکم کر است مگر  ب چاه هرگاه بقدر کر باشد بر وجه یقينآه ک و بدرستى

ان  ر ان از چيزهائى که درياز کر باشد واجب است تطه در موارد معلوم و اگر کمتر

عليهم وارد شده است و بدرستى  واقع مى شود بنحویکه در کلمات آل اهلل سالم اهلل

و وارد شود بر کر  زایل شودانسان پاک مى شود هرگاه عين نجاست  که نجاست از

 از زوال عين نجاست فرض است که بشوید انرا یا آب جاری و در کمتر از کر بعد

بعدل و بدرستى که  باب خالص دو دفعه این است حدود خداوند در این احکام

باشند  نمى ءدیل و انتقال مطهر اشيابشدن حيوان و ت افتاب و زمين و غایب

او در نزد عمل کردن بان شرایط و تذکر  خدا و اوليا بشرایطى که فرض نموده است

و پاک  و انچه از انسان که نجس باشد و پاک - سالم اهلل عليهم که خون آل اهلل

کسى که اعتقاد کند که  - اهلل عليهم سالم -کننده و پاک کرده شده است از آل اهلل 

است  يّت کردهامر مثل سایر مردمان است پس بتحقيق که معص حکم ایشان در این

که از جمله مطهرات در بعضى ایات چيزیست  که او نجس است پروردگار خودرا

اگر چه احدی از  و این را - سالم اهلل عليهم -شود در مقابل چشم آل اهلل  که واقع

 در نزد کسيکه خداوند شاهد گرفته اورا در خلق علما ذکر نکرده است و لکن امروز

منين هر انچه ؤاز برای م تاج بذکر نيست و کافى استاسمانها و زمين معلوم و مح

 بعمل عاملين خبير استاعمال و خداوند عالم  در این باب ذکر کردیم از
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خود احکام هر چيز را و تقدیر  حمد برای خداوندی است که نازل فرموده در کتاب

که رو  منينؤزه معينى و فرض نموده از برای منداحدی با نموده از برای هر چيزی

الحرام است و صحيح نيست نماز  اورند در هنگام نماز بجانب خانه که در مسجد

قبله  رو بجانب خانه و بدرستى که کعبه در همه طرف خود مگر اینکه بایستد انسان

ین مسجد الحرام و بدرستى که جليل تر است از برای کسانى که نماز گذارند در

االسود و  و ان رکنى که در او است حجر ما بين در خانه است مقامات کعبه

جوانب او قبله قرار داده است برای اهل  بدرستى که خدا مسجد الحرام را از جميع

حدود  بدرستى که حرم قبله است از برای جميع اهل ارض این است حرم و

 ر و عصر را از حيننماز ظه ل بدرستى که خدا فرض نموده استبه عدخداوند 

معين در  اینکه عصر را بعد از ظهر قرار داده است و زوال زوال تا غروب شمس مگر

کم شدن او و بدرستى که اول وقت مغرب و  بعضى از بالد بزیاد شدن سایه بعد از

شب و بدرستى که بمقام  اب سرخى است از جانب مشرق تا نصفاز اول ذه عشا

و عشا است  يش از نصف شب از نماز عصرپب و غروب افتا يش ازپچهار رکعت 

فرموده است بعد از نصف شب تا طلوع فجر  پس بتحقيق که خدا امر بطریق ادا

يش از فجر پس پرکعت  شب بعد از ان بنافله صبح و وقت انها بمقدار سيزده بنماز

و  نورانى از افق سياه ظلمانى نماز کن نماز صبح را چون طلوع کند خط سفيده

شمس از مشرق خود این است حد  ین نماز باقى است تا انکه طلوع نمایدوقت ا
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نماز کنى در اول  تاخير نکن نماز هارا از اول اوقات انها زیرا که اگر خداوند بعدل

 خدا در روی زمين و اگر تاخير کنى تبا نماز حجّ  وقت بلند مى کند خدا نماز تورا

پس بپرهيز از تاخير در وقت مغرب و  ابدون عذر بر تو خواهد بود گناه در کتاب خد

و نماز صبح را بعد  ورد نماز مغرب را بعد از طلوع ستارگانکسيکه بجا آ صبح زیرا

 خطای بزرگى در کتاب خدا و مراقب باش هنگام بر او استاز خواب ستارگان 

رحمن بر آل اهلل سالم اهلل عليهم که  در ان هنگام صلوات ميفرستد خداوند زوال را

خوف او ترسان  او هستند و هيچ عملى بجا نمى اورند مگر بامر او و از گان مکرمبند

 بدن و جامه خودرا پاک نما از همه نجاسات پس مى باشند پس چون اراده نمائى

کتاب خدا پس بایست و رو  نباشد در غصبىمراعات نما مکان نماز خودرا که 

بگو  چهار دفعه پس شهادتينو اذان بگو بلفظ اهلل اکبر  بجانب خانه کعبه نما

بوالیت و رکن شيعه از شيعه فرض  هریک را دو دفعه و بدرستى که رکن شهادت

بقصد انکه  که بقصد جزئيت بگوید عمل او باطل بود و اگر بگوید نيست و کسى

در حضور خدا خواهد بود نور امن نور على  کلمه خيریست و ذکر دوستان خدا است

هریک را دو دفعه پس  نج کلمه را که نازل شده استفوق کل نور پس بگو پ نور

جامع را که  بمثل اذان مگر بنقص دو تکبير از اول و حرف بخوان اقامه نماز خودرا

که قد قامت الصلوه باشد در مقام خودش  تهليل باشد از اخر و زیاد کردن کلمه را

ن برپاست که عمل با نيت نماز از برای خداوند بتنهائى و نيت چيزیست پس قصد

 رة االحرام بگو ويطور در قلب پس تکبخرا و نه  نيّتى دوست نميدارم نطق کردن

اهلل الرحمن  فرض است در کتاب خدا پس بخوان سوره حمد را با بسم بدرستى

را که در ان سجده  یقران سور زیرا که انهم فرض است پس بخوان از سورهای
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و الم نشرح  ت چهار است و الفحىکه در ان سوره واجبه اس یسور واجبه نباشد و

ال یالف و قرائت سوره فرض نيست و لکن  یک سوره است و هم چنين فيل و

و هرگاه قصد نمودی سوره را  نميدارم که ترک کند اورا احدی در دین خدا دوست

قل یا ایها  رجوع نما از ان سوره مگر از سوره توحيد و و سوره دیگر خواندی

رجوع از این دو سوره بجهت امر خدا و  صحيح نيست الکافرون چه بدرستى که

بهتر خواهد  در توقيع خود - عليه السالم -بانچه امر فرموده حجة  اگر عمل نمائى

 که فرموده است در سورها بان مقداریست که بود از برای تو از هرچيز در انجا

واند قل که در ان ثواب است و بخ روایت شده است و اگر ترک کند سوره از سورها

کرده مى شود ثواب انچه  ت فضيلت این دو سوره عطاهجه انزلناه را ب هو اهلل و انا

که غير این  ثواب ان دو سوره که ترک کرده است و جایز است را که خوانده است و

در  کرده است و بخوان ایات را ترک فضليت خواهد و نماز او تمامندو سوره کل را 

و بدرستى که نا خوشترین  ا در تو خلق نموده استکه خد نماز به بهترین لحنى

حسن  و متابعت مکن لغزشهای ایشان را و تبدیل مکن خترعمصوتها صوت قاری 

بدرستى که حروف بيرون مى ایند باذن  صورت خودرا با عوجاج در نزد قرائت چه

یکدیگرند چه  خود مگر انکه کنى بمشتبه شدن حروفى که مشاکل خدا از مواضع

 از اهلش و ایشان کسانى هستند که ایات را است تعليم گرفتن وقت بر تو در این

احب علم مخترعى باشد و که ص بمقتضای فطرت مى خوانند و اخذ مکن از کسى

فرض نموده  خود در مواقع معلومه مثل ظهر و عصر و انچه خدا جهر مکن به نماز

و  ت اولى از مغربمقامت معدوده مثل دو رکع مکن در تاست غير از این و اخفا

در ميان جهر و اخفات راهيرا در  دو رکعت اولى از عشا و نماز صبح و طلب نما
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اگر خواهى اخفات نما  نافله و غير انها باینکه اگر خواهى جهر نما بانها و نمازهای

که ان  ه در همه نمازها و بدرستىملبعدل و جهر نما به بس این است حدود خداوند

مقامات جهر اخفات نمودن مگر در  است و صحيح نيست درمنين ؤاز عالمات م

نماز تو باطل  حکم خدا را پس هرگاه بدانى و عمدا چنين نمائى وقتى که ندانى

 برتو نيست و هرگاه در بين قرائت مطلع شدی خواهد بود و اگر سهوا بخوانى چيزی

ام رکوع رکن نمازاست و تم متابعت نما حکم خدارا و بدان که قيام متصل برکوع

و بحمده  پروردگار خودرا در رکوع بکلمه سبحان ربى العظيم ثلث نماز پس ذکر کن

مطلق ذکری که خالص باشد از برای خدای  سه دفعه و کفایت ميکند یکدفعه و

و سجود چه  و لکن ترک مکن صلوات بر محمد و آل اهلل را در رکوع سبحانه

و تکبير است و رکوع نما بعدل  و تحميد بدرستى که صلوات تمام تسبيح و تهليل

پيشانى و سر بينى تو  عضو و باشد شته بعدل پس سجده کن بعدل به پس بایست

از  و حالل است بر تو سجده کردن بر زمين و انچه - عليه السالم -بر تربت حسين 

بدرستى که همه سجود  پوشيده شود پس زمين بروید مگر چيزی که خورده شود ٰیا

و اگر بخواهى هفت  خوان کلمه سبحان ربى االعلى و بحمدهنمازاست و ب ثلث

 دفعه صلوات بر محمد و آل او عليهم الّسالم و مراقب دفعه و کفایت ميکند یک

قنوت چه بدرستى که قنوت سنتى  باش رکعت دوم را با ارکان او و غافل مشو از

 فرض است بذکر شده و غافل مشو از تشهد چه بدرستى که ان است پسندیده

سالم اهلل عليهم و غافل مشو از دو رکعت  شهادتين و صلوات بر محمد و آل اهلل

دو رکعت یکدفعه و اگر  باشروط انها و بخوان تسبيحات اربع را در این اخيره

 شده خبود در کتاب خدا پس بدرستى که سوره نس بخوانى سه دفعه بهتر خواهد
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اخر پس بدرستى که ان فرض  است بحکم توقيع حجة ع و بيرون شو از نماز بسالم

کتاب  داخل شدی بتکبير و بدرستى که ان فرض است در است بر تو هم چنانکه

و انگشتر و عمامه و مسواک را و  يش از نماز استعمال عطرپخدا و فراموش مکن 

که ان  ا را چه و بدرستىنماز تسبيح زهرا صلوات اهلل عليه فراموش مکن بعد از

کتاب خدا و نخوان در یک رکعت از نماز  رکعت نماز درمعادل مى باشد باهزار 

و اگر کسى فراموش کند  ل باکى بر تو نيستفدو سوره از قران را و در نوا فریضه

فراموش کند  است بر او اعاده نماز و نيست از برای کسيکه تکبيرة االحرام را فرض

ترک نماید نمازی در کتاب خدا و اگر عمدا  قرائت را تا انکه محل او بگذرد اعاده

فراموش کند رکوع و سجود  او نخواهد بود و هم چنين است حکم در کسيکه برای

 نماز فرض است در کتاب خدا و حکم است در کتاب را چه و بدرستى که اعاده

و نقصان و صحيح نيست شک  خدا اینکه دو سجده سهو بجا اورد و در هر زیاده

مکن و عمل  و رکعت نماز خود را باطلو هرگاه یقين نمودی بد در دو رکعت اول

نرسد و در نماز مغرب باشى پس سالم بگو  خود و اگر مظنه از برای تو بهم ظنّ کن 

حضرت صادق  بر خيز و یک رکعت بان اضافه نما چه و بدرستى که بعد از ان

 انندو اگر بوده باشى در نماز ظهر و مقضى ابدا ی فرموده است که هذا و اهلل مما ال

پس دو رکعت نماز کن ایستاده و اگر  شک تو در ميانه سه و چهار باشد سالم ان و

دو رکعت نماز ایستاده و  ما بر چهار بعد از انندو و سه و چهار باشد حکم  در ميان

تو در  زیاد شده باشد در کتاب مى نویسد خدا از برای دو رکعت نشسته و انچه

قيام بر هم زده و سالم بگو بعد از ان دو  در ميان چهار و پنج باشد ّک ش رگنوافل و ا

اگر سهوا سخن گوید  سهو بکن و باطل مى شود نماز بسخن گفتن عمدا و سجده
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و اگر در بين نماز منحرف شود از قبله  حکم خدا در حق او سجده سهو است

در کلمات  فرض است بر ان که اعاده نماز را و هرگاه شک نمائى بجميع بدن خود

چيزی بر تو نيست و صحيح نيست عمل  ل شده باشى در غير انهاو افعال و داخ

در سه نماز و صحيح  هرگاه وارد شود بر تو سه دفعه در یک نماز یا کردن بشک

 نه در پوست ميته و نه در کرک ومگر در جهاد  خالص نيست نماز در جامه ابر یشم

وان حيه ان و بدرستى کخّز چه  وان که گوشت او خورده نشود و نماز کن درحي

بدرستى که خدا فرض  داده است خدا تزکيه اورا بيرون امدن از اب و دریاست و

سر خود را و موی خود را در نماز و بر کنيز ان این  نموده است بر زنان باینکه بپوشد

وارد شده است چه  فرض نيست و نماز مکن در ده موضعى که در حدیث حکم

باشد  ماز مکن درجائى که در قبله تو صورتىهمچنين ن نماز در انها مکروه است و

اتش و چراغ حکم خدا بر تو همين  مگر انکه چيزی بر ان صورت بيندازی و در

در اینوقت  رسى از کسى چهتبا چيزی از طال و اهن مگر انکه ب است و نماز مکن

ان در برابر مردان مگر انکه زن ننماز ز تو و صحيح نيست ایشمشير حالل است بر

يش روی پیا چپ یا  زن در طرف راست ک شبر هر گاهمرد بایستد بقدر ی بدر عق

و مستحب  ان اینکه زیاده از ده زراع از مرد دور باشد مرد نماز کند فرض است بر

حدود خداوند بعدل و بتحقيق که تغيير  این است حدود پاک است نماز کردن در

از دین خالص است  هتقيّ و  هحکم در بعضى موارد از مواضع بجهة تقيّ  کرده است

 در انچه ما ذکر کردیم در این باب چه و بدرستى پس متابعت نمائيد حکم خدارا

و بدرستى که او خبير است  که خدا ميداند انچه را که در اسمانها و زمين است

  ن  ي  م  ال  الع   ب  ر  هلل  د  م  الح   و   يدبانچه عمل مى کن
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بعد از صلوة از برای  کوة راز حمد سزاوار خداوندیست که فرض نموده است

 بامر او پس نازل فرموده حکم زکوة را در نه چيز از بندگان خود که ایمان اورده اند

و شتر است از حيوانات بعد از ان  نعمتها و ان طال و نقره و گندم و جو و خرما و مویز

از انچه  منين در کتابؤفو نموده است از برای ماست و ع گاو و بعد از ان گوسفند

در کتاب خود قرار فرموده و از برای  غير اینها است و از برای هریک از نه چيز حدی

که فرض شده  تعدی نماید از ان حد حدی فرض نموده و بتحقيق که هرکس که

 يستدینار بر سه نصف دینار در وقتى که آن ب است زکوة طال بعد از انکه به بيست

عبارت از یازده ماه است بر او گذشته  ر باشد و یک سال که در این جاوادینار سکه 

در مجموع بيست چهار دینار سه  زیاد شود و چون بر بيست دینار چهار دینار باشد

قدر که زیاد  واجب مى شود و بهمين نحو است حکم خدا هر خمس دینار زیاد

و  نصف خمس دینار زکوة او خواهد بود شود شود یعنى در هر چهار دینار که زیاد

قرار داده  کداخته ؟؟؟پس طال را  هرگاه بخواهى که حکم زکوة را از خود بر داری

فرض نموده  نميدارد این را از برای هيچ کس و بتحقيق که خداوند و لکن دوست

بر او بگذرد و سکه  البرسد و مثل سال ط زکوة نقره را بعد از انکه بدویست درهم

و بعد از  در این وقت بر مالک او پنج درهم فرض است بحکم خدا باشد چه ارو

یک درهم دیگر واجب مى شود و هم  دویست درهم هرگاه چهل درهم زیاد شود

این است  که برسد در چهل درهم یک درهم واجب خواهد بود چنين تا بهر قدر
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يز دیگر که بعد از و فرض خداوند در چهار چ چيز حکم خداوند در دو چيز اّول از نه

هریک از این چهار چيز به  و قبل از ذکر حيوانات شمرده شده هرگاه برسد این دو

 سيصد مى شود این شصت صاع است که مجموع پنج وسق که هر وسقى پنج وسق

از این چهار به سبب نزدیکى به  است که ده یک ان بدهد در صورتى که هریک

باشد یا انکه از  اب را جذب نماید یا انکه اسمان اورا اب داده اب بعروق خود

 شده باشد و اگر چنين نباشد زکوة او بيست یک رود خانه و نحو ان اب بران جاری

تٰساوی زکوة او در این صورت  است و اگر بهر دو قسم اب داده شده باشد بنحو

این  ستنصف بيست یک است یعنى سه ربع از ده یک ا بيست و پنج یک و

 چهار چيززکوة در این به خدا  است حکم خداوند بنحو حق و امر نفرموده است

بگذرد و بدرستى که خدا فرض نموده  متعدد براینها مگر یکدفعه اگر چه سالهای

یک گوسفند بدهد تا  از برای حکم شتر بعد از تمام شدن سال که در پنج شتر است

از بيست و پنج زیاد شود فرض است که  عدد شتر انکه به بيست و پنج برسد و چون

اگر بنت  دوم شده باشد بنت مخاض بدهد یعنى شتر ماده که داخل در ٰسال یک

 ابن لبون بدهد یعنى شتر نری که داخل در سال سيم شده مخاض در نزد او نباشد

از سى و پنج تجاوز کند حکم  باشد تا انکه عدد شتر بسى و پنج برسد پس چون

باشد  لبون است یعنى شتر ماده که داخل درسال سيم شده یک بنتخداوند بر او 

و پنج تجاوز نماید یک حقه باید  از چهل تا انکه بچهل و پنج برسد پس چون

بشصت برسد و  ماده که داخل در سال چهارم شده باشد تا انکه بدهد یعنى شتر

م بدهد یعنى شتر ماده که داخل در سال پنج چون از شصت بگذرد یک جذعه

دو بنت لبون  از هفتاد و پنج بگذرد تا انکه بهفتاد و پنج برسد پس چون شده باشد
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 از نود تجاوز نمود و حقه فرض پس چون فرض است بر او تا آنکه به نود برسد

برسد پس چون از این حد  است بر او در کتاب خدا تا انکه بصد و بيست عدد

فرض است  هل شتر یک بنت لبونشتر یک حقه و در هر چ تجاوز نمود در هر پنجاه

و بدرستى که حکم  حکم شترگردیده در که  بر او در کتاب خدا این دوازده حد بود

یک  ؟؟گاو انکه سال بر او بگذرد انست که هر سى گاو یک گاو یک بعد از واگ

یعنى ماده که داخل در سال  ؟؟؟ هدساله بدهد و در هر چهل گاو یک گاو مسنّ 

بهشتاد  ت برسد دو گاو یک ساله بدهد و هرگاهصشه و چون ب سيم شده باشد بدهد

بنود برسد سه گاو یک ساله بدهد و  برسد در هر چهل گاو یک مسنه بدهد و هرگاه

حکم خداوند  برسد در هر چهل گاو یک مسنه بدهد این است چون بصد و بيست

 از در کمتر انست که لگوسفند بعد از گذشتن سا در گاو و بدرستى که حکم در

بچهل برسد در ان یک  چهل گوسفند چيزی نيست پس چون عدد گوسفند ان

 بيست برسد پس چون یکى برصدو بيست زیاده شود گوسفند است تا انکه بصدو

پس چون یکى بر دویست زیاد شود  در ان دو گوسفند است تا انکه بدویست برسد

سيار در هر صد ب است تا به سيصد برسد پس هرگاه گوسفند ان در ان سه گوسفند

کمتر  بود و امر اول گذشته خواهد بود و بعد از ان در گوسفند یک گوسفند خواهد

در حيوان از شتر و گاو و گوسفند فرض  از صد چيزی نيست و این حدود که ذکر شد

مباح از فضل خداوند و  صورتى که ان حيوان بخورد روزی خودرا در زمين است در

 ن در این صورتآ يرغخورد چه بچریدن باشد یا بخود ب صاحباگر روزی از نزد 

باین معنى که در بعضى  زکوتى بر انهانيست و اگر مختلف شود ایام بر این حيوانات

بخورند و در بعضى دیگر از مال صاحب حکم راجع  اوقات از زمين مباح روزی
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ى در حکم کتاب زکوت و نيست بر مالک شتر و گاوی که کار کند بر زمين خواهد بود

 ها واست زکوة در او از انچه شمرده شود از نعمت  و انچه غير از این باشد فرض

انکه کسى بمال او تجارت کند و  قرار نداده است خداوند در مال یتيم زکوتى مگر

در  و اگر خسران پس در ذمه او فرض است و هم چنين حکم ربحى حاصل شود

خدا زیرا که حکم واقع مى  ابنعمتها و حيوان و مثل این است حکم مجنون در کت

حرجى و  ازاد و بالغ کامل و نيست بر اطفال و کتاب خدا شود از نزد خدا بر شخص

احکام نماز این است حدود خداوند  بر سفهائى که ادراک نمى کنند نماز وه ن

باشد مگر  احب خود غایباست خدا زکوة را در مالى که از ص بحق و قرار نداده

را عمدا و قادر باشد بگرفتن پس  او شود از او و اگر واگذارد در صورتى که متمکن

هم چنين حکم بر قرض  از برای هر چيزی سالها براو گذشته باشد و بر اواست زکوة

 را بگيرد و سال بر او بگذرد و بدرستى که بر قرض او دهنده مگر انکه بعد از انکه

دا مال را دردست او قرار خ اید حق خدا را در ایامىمن داءگيرنده فرض است که ا

 اذن داده اند از برای - سالم اهلل عليهم -که بعضى از آل اهلل  داده است و بدرستى

و بعد از وقت بمثل این و  شيعه خود که بدهد زکوة را بيش از وقت ان بدو ماه

کسى  که صرف کند زکوة را مگر در اهل بلد خود و اگر حالل نيست از برای احدی

و هرگاه بفرستد در حالتى که  منينؤت بر او که بفرستد بسوی مفرض اسنيابد 

بدهد  و در راه ضایع شود براو فرض است که حق خدا را مستحق در بلد بشناسد

نموده است در  مگر بانچه فرض بمثل انچه ضایع شد و حالل نيست صدقات

ی مبالغه و رو و ایشان قومى هستند که سؤال نمى کنند مردم را از کتاب از برای فقرا

 اهل دیاناتند و از برای عاملين عليها و ایشان سعى الحاج و از برای مساکين و ایشان
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را و از ن ان تا برسانند ان دنمو کنندگان اند در گرفتن زکوة و جمع نمودن و حفظ

و عبادت غير خدا  و ایشان قومى هستند که خدا را یگانه دانستند لفة قلوبهمؤبرای م

خدا از برای ایشان نصيبى در صدقات قرار  ق کهيتحقه نموده اند برا از خود خلع 

ایشان را کفارات  اب و ایشان قومى هستند که الزم شده استتو فى الرّ  داده است

چندی که  قومى هستند که واقع شده است بر ایشان دیون و از برای غارمين و ایشان

مى هستند که چون ميروند اهلل و ایشان قو ا و فى سبيلدخرج کرده اند درطاعت خ

ن بآ ایقيام بجهاد  آنسبب به  یا در راه خيری و نيست در نزد ایشان چيزی که بجهاد

در  ایشان پسران راهند و کسانى هستند که ميباشند نمایند و ابن السبيل و خيرامر 

بر ایشان و ميرود مال ایشان پس  سفرهائى که در طاعت خدا است پس قطع ميشود

از مال  فرض است که بر گردانند ایشانرا بوطنهای ایشان يه السالمبر امام عل

که مسلم باشند بهمه ایات و باین  صدقات و بر همه این هشت صنف فرض است

حالل نيست بر او  نباشد – سالم اهلل عليهم -کسيکه بر معرفت آل اهلل  امر بدیع و

 زد او بقدری که امراز برای کسى که باشد در ن چيزی در کتاب خدا و حالل نيست

برای او خانه و خادمى باشد و لکن  او بگذرد اینکه بگيرد از صدقات و کسى که از

برای بنده که بدهد  حالل است بر او در کتاب خدا و جایز نيست از محتاج باشد

که فقير  و دختر و جد و جده و زوجه و مملوک هر چند زکوة را بپدر و مادر و پسر

حالل است از برای غير ایشان از خویشان و  د ایشان نباشد وباشند و چيزی در نز

زیادتر از این بده انچه توانى  از مال زکوة از برای احدی کمتر از پنج درهم و مده

بدهى از اینکه  ردانى از برای تو بهتر و نيکوتر استغنى گکسى را  در راه خدا و اگر

بسبب  منؤدادن زیرا که م تذکر مکن در وق زکوة را فاقه ایشان شىء ؟؟؟در سه 
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ساخته است عزت مؤمن را بعزت  ان ذليل مى شود و حال انکه خداوند مقرون

چيز و حالل نيست از برای  و دوست نداشته است بر او ذلت را در هيچ نفس خود

بر ایشان  گرفتن زکوة را از احدی و حالليت در کتاب خدا احدی از بنى هاشم

رسول خدا صدقه را سنت قرار داده  بدرستى کهصدقات بعض ایشان از بعضى و 

و بقوالت و هر چيزی که در  هر چيزی که زمين برویاند او را مگر در سبزیها است در

هرگاه سال بر او بگذرد  شود و هم چنين است حکم در متاع تجارت یک روز فاسد

 است باشد بجهت انکه بر سر مایه زیاد شود و همه چنين و مالک او را نگاه داشته

و بدرستى که خدا قرار  های نجيبى که در صحراها چرا نمایندنحکم از برای مادیا

یکدینار این  بویا ده دینار و حکم فرموده است بر ى در هر سالىبداده در هر اس

در کتاب خدا زکوة فطر  حدود خداوند بعدل و به تحقيق که فرض شده است است

باشد  نماز از برای هر نفسى که مرد بالغعيد تا پيش از  بعد از طلوع فجر از روز

کسانى که خداوند روزی انهارا بدست او  اینکه بجا اورد از جانب خود و از جانب

افطار نماید باینکه عطا  خود داده است و از جانب کسى که شب عيد در خانه قرار

 ميگيرد گندم یا خرما یا غير از اینها و کسى که زکوة فطر نماید در راه خدا یکصاع از

در کتاب خدا از برای او و  بر او فطره نيست و اگر بدهد در راه خدا محبوب تر است

 از جانب خود بيکى از عيال خود پس او بگيرد و بدیگری اگر فقير باشد بدهد

که نازل شده است در  بدهد تا اینکه بر همه ایشان یک فطره بوده باشد و بتحقيق

یعنى  حقه یوم حصاده اان این است که و اتو مساکين و از برای قران کلمه عدل

قبضه ایست بعد از قبضه یعنى در روز درو  بدهيد حق اورا در روز درو کردن او و ان

حدود خداوند بعدل و  و چيدن خرما مشت مشت بفقرا بدهيد این است گندم
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 باینکه بفرستد همه زکوة را بسوی حجة خدا در زمان مستحب است در کتاب خدا

و بدرستى که در ایام غيبت حق  ا که او دانا تر است بمصالح رعيت خوداو زیر

عطا کنند بهمه  عدل تا اینکه ایشان اءباینکه بفرستد بسوی علم است در کتاب خدا

 هلل د  م  الح   ميداند انچه که مردم عمل مى کنند و   حق ایشان را و بدرستى که خدا

  ن  ي  م  ال  الع   ب  ر  
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 م  ح  الر   اهلل  م  س  ب  

 

 م  ي  ح  الر   ن

 

 

زمين را و انچه را که بر زمين است  خداوندیست که خلق فرموده استحمد سزاوار 

محتاج مى باشد  - عليه السالم -خود در زمين .... کند که امام  خليفهاز برای 

که او کافر است بحکم کتاب پس خداوند  بانچه در دست مردم است پس بدرستى

خدا انچه را که مالک مى  کنند بعهد منين که وفا مىؤداده است از برای م اذن

 پس فرض فرموده است بر ایشان در انچه پيدا کنند شوند در دین خدا از حکم قران

اقربای رسول بنفس خود ٰمانند  مردم خمس را و نسبت داده است اورا بحجة عزت

 که عزت از برای خدا است پس حج بيت از برای نفس حکم حج و بدرستى

پس خمس انچه پيدا کنند در هر  ت در حق کسى که استطاعت داشته باشدخداس

از برای  پس (ص)خداست پس از برای رسول او است محمد  چيزی از برای نفس

محمد اند پس از برای یتامى و مساکين و  یرسول او است ذوی القربى که اوصيا

حکمى است در  که این که از ذریه هاشم باشند از جانب پدر بدرستى ابن السبيل

و  که امروز نصف خمس از برای بقية اهلل است بتنهائى کتاب خداوند و بدرستى

ریه هاشم ذبایقين باشند بامر او و از  نصف دیگر از برای شيعيان ان جناب است که

خردلى از حق اهلل از برای  و حالل نيست از برای احدی که منع نماید قدر باشند

فرض نموده است  رای شيعه ان جناب و بدرستى که خداوندب بقية و نه از حق اهلل از

بشمشير پس در معدنها از طال  فراز اهل ک خمس را در اموالى که ميگيرند مسلمين

برسد قيمت او بمقدار  و انچه خدا در زمين قرار داده است از غير معدن و نقره
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اید از  يروننجها پس انچه بگکمتر از این باشد پس در  یکدینار و نيست چيزی که

 عنبر و انچه خدا در دریا خلق نموده است از غير وت و زبرجد وقدریا از مروارید و یا

پس در زمينى که اهل ذمه از مسلمان  اینها هرگاه برسد قيمت او بمقدار یکدینار

تجارتها  مس را پس در منفعتخکه خدا فرض کرده است بر او  تحقيقبه بخرد چه 

 انسان و ان کسانى که خداوند روزی انهارا از اخراجات و زراعتها و صنعتها بعد

این است حکم خداوند بعدل  بدست او قرار داده است و بعد از انچه ظالم بگيرد

کسى که  که داخل شده باشد در او حرام فرض است از برای و بدرستى که هر مالى

نموده بکسى که خدا خمس را فرض  خواهد اینکه پاکيزه نماید اورا بدادن خمس

نصف خمس  - مسالم اهلل عليه -و بدرستى که از برای ذریه آل اهلل  است از برای او

نمایند در دین خدا هر اینه محبوب تر است  حالل است و لکن اگر ایشان اطاعت

فرض نموده است  خدا این است حدود خدای بحق و بدرستى که خدا در کتاب

ند خمس اورا بسوی يابد و بيرون ککه ب که بگيرد انسان مال ناصبى را در هرجا

حضرت ابو عبداهلل  منين چنانچه بيان فرمودهفضل خداست از برای مؤ اهلش این

خود  قرار نداده است حرمتى از برای ناصبى در کتاب در کالم خود زیرا که خداوند

در کتاب از اهل کفر و بدرستى که  ها دورترند از حيثيت حکمى و بدرستى که ناصب

 نام على ع و اوصيای اورا بعد از انکه مى شناسندشکه د مى هستندایشان قو

سالم اهلل عليهم حالل کرده  جاللت ایشان را در کتاب خدا و بدرستى که آل اهلل

ایشان بر زمين و  خود حکم زمين را تا اینکه مقبول باشد نماز اند از برای شيعه

ایشان  پاکيزه باشد والدت مناکح حق خمس را تا انکه حالل کرده اند بر ایشان در

باحدی و بر همه فرض است که جمع  حق خود را در دین خدا و حالل نکرده اند
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بامانت  که حق امام است و حفظ کنند اورا در نزد خودشان نمایند نصف خمس را

که حکم باشد از برای  - عليه السالم -پس اگر عالم شدند بنفسى از جانب امام 

او واال وصيت نمایند از برای حفظ او تا  را بسوی (ع)م ایشان ردنمایند حق اما

فرض  که خداوند اورا حق او قرار داده است و بدرستى که امروز انکه برسد بکسى

قرار داده است خدا اورا از  بر همه که بدهند نصف خمس را از برای کسى که

 بر امر پس
ّ
ى را و من حالل نمى کنم امروز باحدی قدر خردل جانب حجة خود ولى

از حق خدا پس  نفوسشانپاکيزه کردن  هتاز همه کمتر از خردلى را بجميگيرم 

نگاهدارد و بدرستى که سخت ترین مردم از  هرکه خواهد بدهد و هرکه خواهد

بقدر خردلى از حق  در روز قيامت کسى است که بياید و در مال او حيثيت موقف

از خمس را فرض است بر خود  و نصف دیگر باشد - سالم اهلل عليهم -آل اهلل 

سالم  -از ذریه آل اهلل بدهند بدست خود به یتامى و مساکين و ابن السبيل ایشان که

 است بر ایشان که بفرستند بسوی من و از برای سالم الّرحمن و حالل - اهلل عليهم

امانت ایشان را و حبس ننمایند از  کسانيکه ميدانند ایشان را بر این امر ادا کننده

ند فقرا - عليهم سالم اهلل -ير را چه بتحقيق که امروز ذریه آل اهلل ماز قط ایشان کمتر

 که محشور گرداند خدا اغنيارا با ایشان و سؤال ور خداوند پس زود باشدضدر ح

در ان روز از بزرگى ان این است  نماید از حق ایشان چنان سؤالى که بترسد دلها

بغير اذن امام  انفال غنيمتى است که قومى در خمس و بدرستى که حدود خداوند

 از برای امام است از حکم خداوند پس زمينى جنگ کرده باشند پس این غنيمت

اموات است و اموال کسانى  های است که فتح شده باشد بدون قهر و غلبه و زمين

خداوند  ؟؟؟ را نداند اکسى مالک اویشده باشد  منقطعایشان  است که وارث ازو
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 و قطایع پادشاهان چنانکه در احادیث نازل شده است اده است از معادنقرار د

حدود خداوند بحق و  بجهت انکه نيست اینها از برای مردم چيزی این است

 نيست امروز ازو حالل است زمين امفال ن آهمه  امروز فدکبدرستى که زمين 

احد است و ه وی از او کدر کتاب خد حدّ  ؟؟؟ از آنبرای احدی که بگيرد چيز 

حدی از او دومة  از او عریش مصر است و حدی از او سيف البحر است و یحدّ 

 شده است از برای کسى که استطاعت داشته قيق که فرضالجندل است و بتح

دست او حجتى باشد از جانب  باشد اینکه بگيرد ثمره اورا و برساند بکسى که در

است  اورا بياورد و هم چنين که قادر نباشد احدی که مثل مالک او چنان حجتى

اینکه متابعت کنيد امر خدارا بعدل  حکم کل انفال این است حدود خداوند بعدل

عمل ميکردید و  قيامت سؤال مى کنند از شما از انچه بودید که روزچه بتحقيق که 

و بجامى اوردید و برپا ميداشتيد و بدرستى که  کتمان ميکردید و قدرت بران داشتيد

 ان  ح  ب  س   مى شوید و   و شما سؤال کرده انچه مى کند زؤال کرده نميشود اس خداوند

  ن  ي  م  ال  الع   ب  ر   هلل د  م  الح   و   ن  ي  ل  س  ر  الم   ىل  ع   م  ال  س   و   ن  و  ف  ص  ا ی  م  ش ع  ر  الع   ّب اهلل ر  
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حکم جهاد را بدرستى که او  ع دیناز فرواست که قرار داده  سزاحمد خداوندی را 

خدا  و اوليای او بعدل و بدرستى که دعوت نماید خدا مثل نماز است هرگاه

از انها در غالف نمى شود  مبعوث فرموده محمد ص را بر پنج شمشير پس سه تای

 خودرا یعنى تا انکه جنگ منتفى شود و منتفى نمى تا اینکه بگذارد حرب اوزاد

پس چون افتاب از مغرب طلوع  نماید افتاب از جانب مغرب شود تا اینکه طلوع

يش ایمان اورده پ نفع نخواهد داد هيچ نفسى ایمان او که نباشد از نمود در انوقت

چيزیرا و از جمله انها شمشيریست بر مشرکين  یا کسب کرده باشد در ایمان خود

 م  ه  و  ذ  خ  و   م  ه  و  م  ت  د  ج  و   ث  ي  ح   ن  ي  ک  ر  ش  م  ا ال  و  ل  ت  اق  ف  ﴿ خدایتعالى فرموده عرب چنانچه

ا و  ل  خ  ف   ة  وٰ ک  الز   او  ت  آة و  لوٰ ا الص  و  ام  ق  ا  ا و  و  اب  ت   ن  ا  ف   د  ص  ر  م   ل  ک   م  ه  ا ل  و  د  ع  اق  و   م  ه  و  ر  ص  اح  و  

مگر قتل یا داخل  پس از این بندگان قبول نمى شود ﴾م  ي  ح  ر   ر  و  ف  غ   اهلل  ن  ا   م  ه  ل  ي  ب  س  

بر اهل ذمه چنانچه خدایمتعال فرموده  اسالم و از جمله انها شمشيریستشدن در 

ْ  م  و  ي  ال   ب  ال  و   اهلل  ب   ن  و  ن  م  ؤ   ی  ال   ن  ی  ذ  ال   او  ل  ات  ق  ﴿ است  ه  ل  و  س  ر  و   اهلل   م  ر  ا ح  م   ن  و  م  ر  ح   ی  ال  و   ر  خ  اال 

اط  ع  ى ی  ت  ح   اب  ت  الک  ا و  ت  و  ا   ن  ی  ذ  ال   ن  م   ق  ح  ال   ن  ی  د   ن  و  ن  ی  د   ی  ال  و    م  ه  و   د  ی   ن  ع   ة  ی  ز  ج  ال   و 

مشاهده  کتاب بآنچه وبدرستى که امام و وکال  او ميگيرند جزیه از اهل ﴾ن  و  ر  اغ  ص  

وه یعنى تبر معه و ن که مالک چيزی نيستندفقرای ایشان  نمایند از غنای ایشان

نين بر مجنون چيزی و جذام یا بر سفيه و هم چ صاحب عاهت و عافت چون جنون

 ىتعال چنانچه خدای خدا و از جمله انها شمشيریست بر مشرکين اهل زمين در دین
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اد  ش  ف   م  ه  و  م  ت  ن  ح  ث  ا   اذ  ا  ى ت  ح   اب  ق  الر   ب  ر  ض  ف  ﴿ فرموده د  ا م  ا  و   د  ع  ا ب  م  ا  ف   اق  ث  و  ال   و   ﴾اًءف 

شدن در اسالم و بعد از  از این بندگان قبول نمى شود هرگز مگر قتل یا داخل پس

 ان  ت  ف  ائ  ط   ن  ا   و  ﴿ فرموده ىتعال برای اهل بغى چنانچه خدای از این سه شمشيریست

 يت  ا ال  و  ل  ات  ق  ی ف  ر  خ  ى اال   ل  ا ع  م  اه  د  ح  ا   ت  غ  ب   ن  ا  ا ف  م  ه  ن  ي  ا ب  و  ح  ل  ص  ا  ا ف  و  ل  ت  ت  اق   ن  ي  ن  م  ؤ  الم   ن  م  

 ى ت  ح   يغ  ب  ت  
 
ي  و بدرستى که بحکم این ایه محاربه نمود على و ﴾اهلل  ر  م  ا   ىل  ا   ت ف 

بقية اهلل در روز ظهور خود و  اوصيای بنابر ظاهر تاویل و باین ایه مى کشد سرکشانرا

او و  احدی غير از حجة ع حکم جهاد مگر اذن دهد از برای حالل نيست از برای

چه خدایتعالى چنان قصاصبجهة  پنجم شمشيریست که در غالف کرده شده است

 ن  الس  و   ن  ذ  اال   ب   ن  ذ  اال   و   ف  ن  اال   ب   ف  ن  اال   و   ن  ي  ع  ال  ب   ن  ي  ع  ال  و   س  ف  الن  ب   س  ف  الن   ن  ا  ﴿ فرموده

و  د  ص  ت   ن  م  ف   اص  ص  ق   ح  و  ر  ج  ال   و   ن  الس  ب   ه  ف ه  ة  اف  ک   ق  ب   اهلل   ل  ز  ن  ا  ا م  ب   م  ک  ح  ی   م  ل   ن  م  و   ه  ل   ر 

ن  ظ  ال م  ه   ك  ئ  ول  ا  ف   و  م  اینها است ان  و بدرستى که حکم بدست امام ع است پس ﴾ال 

بانها پس هر که انکار کند انهارا یا انکار کند  پيغمبر راشمشيرهائى که فرستاده خدا 

پس بتحقيق که کافر شده  از انهارا یا چيزی از طریقه انهارا و احکام انهارا یکى

و بدرستى که این احکام حکم  (ص)ست بر محمد ا است بانچه خدا فرستاده

بخدا و ایات او انکه ایمان  جهاد است و فرض است بر کسى که معتقد باشد فرض

 نازل کرده است بر محمد ص در کتاب و کافى است اورد بحکم جهاد چنانکه

  ن  ي  م  ال  الع   ب  ر   هلل د  م  الح   و   منينؤا از حيثيت شاهد بودن از برای مخد
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تفصيل بدهم بعضى احکام  حمد خدائيرا سزاست که اذن داده از برای من که

دادیم احکام  هفت کانه از این کتاب و به تحقيق که تفصيل ایروع را در بابهف

برد اورا در زمين  حج را در صحيفه که دزد صوم را در صحيفه فاطميه و احکام

در کتاب عدل و بدرستى  و انچه غير از اینها است بتحقيق که تفصيلمدینه  مکه و

سه  بوده بتنهائى مگر نماز مغرب چه و بدرستى که او که نماز در سفر دو رکعت

در نماز مغرب چه و  گواست در کتاب ب در سفر نازل نشده نافلهارکعت بدرستى که 

رکعت نماز شب حکم  ؟؟؟ رکعت وکه بعد از نماز نازل شده است چهار  بدرستى

و من چنانکه نازل شده  بلد استدر سفر و چه ایامى که در  او برداشته نميشود

 ل  ز  ن  ا  ا م  ب   ول  س  الر   ن  م  آ﴿از عشا این ایه از قران را  است در حدیث مى خوانم بعد

 ه  ل  س  ر   ن  م   د  ح  ا   ن  ي  ب   ق  ر  ف   ن  ال   ه  ل  س  ر  و   ه  ب  ت  ک  و   ه  ت  ک  ئ  ال  م  و   اهلل ب   ن  م  آ ل  ک   ون  ن  م  ؤ  الم  و   ه  ب  ر   ن  م   ه  ي  ل  ا  

ا ا م  ه  ا ل  ه  ع  س   و  ال  ا   اس  ف  ن   اهلل  ف  ل  ک   ی  ال   ر  ي  ص  الم   ک  ي  ل  ا  ا و  ن  ب  ر   ک  ان  ر  ف  ا غ  ن  ع  ط  ا  ا و  ن  ع  م  وا س  ال  ق  و  

 ان  ي  ل  ع   ل  م  ح   ت  ال  ا و  ن  ب  ا ر  ن  ا  ط  خ  ا   و  ا  ا ن  ي  س  ن   ن  ا  ا ن  ذ  اخ  ؤ   ت  ال   ان  ب  ر   ت  ب  س  ت  ک  ا اا م  ه  ي  ل  ع  و   ت  ب  س  ک  

 ر  ف  اغ  ا و  ن  ع   ف  اع  ا و  ن  ل   ة  اق  ط   ال   اا م  ن  ل  م  ح   ت  ال  ا و  ن  ب  ا ر  ن  ل  ب  ق   ن  م   ین  ذ  ى ال  ل  ع   ه  ت  ل  م  ا ح  م  ا ک  ر  ص  ا  

 و این در کتاب خدا برابری ﴾ین  ر  اف  ک  ال م  و  ى الق  ل  ا ع  ن  ر  ص  ان  ف   اين  ل  و  م   ت  ن  ا  ا ن  م  ح  ر  ا  ا و  ن  ل  

در شب در مقام امر نماز  بمثل نماز شب و بدرستى که من نماز نميکنم مى کند

نکند که شان ایات حاصل مى شود برای من بسبب  شب را تا اینکه کسى گمان

عمل و استحقاق بلکه  بلکه این از فضل خدا است بر من بدون طاعاتدر  ریاضت
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حجة باشد بر همه و  ایات را از نزد خود تا اینکه موده است اینفر خداوند نازل

زنده شود از بيّنه پس  شود هرکه هالک شده است از بيّنه و زنده شود هر که هالک

که نطق کند احدی از نصاری بمثل یک ایه  ت اوسته ید همّ بان کسى که جانم ب

حکم راست  ده ميشودهر اینه حجت خواهد بود بر همه و برایشان تميز دا بر فطرت

کتاب از چيزی اگر مى  درتفریط نکردیم  گویان و دروغ گویان و بدرستى که ما

و اال پس  نمائيد همه احکام را از ایات ما پس عمل نمائيد بانها توانيد که اخذ

بشان خائفين باینکه عمل  - اهلل عليهم سالم -اخذ نمائيد از احادیث از نزد آل اهلل 

بعدل  ترک نکنيد حرفى از انها را اینست حدود خداوند وانها  کنيد بهمه احکام

بتحقيق که نازل کردیم در  بدرستى که ما تفریط نکردیم بيش از این در حکمى

ایات  بجهت هدایة و متذکر نمودن کسانى که مى شناسند کتاب احکام هرشئ را

بانچه  بحق و بوده است خدا خدا را بعدل و متابعت مى نمایند احکام دین را

تفسير  اینه بتحقيق نوشتم کتاب بر تقى باذن خدا باینکه عمل مى کنند خبير و هر

و بر على اینکه بخواند بر مردم  انسان سنخنماید احکام نمازرا بزبان عجميين از 

مگر بنيکوترین  احدی در این هنگام که بنویسد ان کتاب را بعدل نيست از برای

 مى کنيد شاهد و بدرستى که این بوده است از صنعى و بوده است خدا بانچه عمل

 د عمل کنندگان خبير و  نمى کن و بوده است خدا بانچه عمل دوفضل خدا بر این 

  ن  ي  م  ال  الع   ب  ر   هلل د  م  الح   و   ن  ي  ل  س  ر  الم   ىل  ع   م  ال  س   و   ن  و  ف  ص  ا ی  م  ش ع  ر  الع   اهلل رّب  ان  ح  ب  س  

 


