
 بسهه تع=لی

 (4سلسله وق=الت پیش>وَى ؽذیش)

 یعقَب کشیهی

 >عه=ل عی:ذ ؽ:ذی:ش
سٍ>ی=ت سی ٍ شش عه:  س> دس >ی:ي سٍص وس:       بش>س=س >ست.  کثیشي ٍ>سد شذه >یي سٍص >عه=لدس

>ی:ي تع:ذ>د م :ن ب:ش>  ی:  سٍص ٌز:=ى >ص > هی:ت          کً:ین.  و:ی به بشخي >ص <ٌه:= >ش:=سه    >ٌذ که شهشده
مس=سیت ٍ عظهت <ى د>سد. دس >سالم بش>   یچ سٍص    شچًذ بسی=س وهن ٍ وقذس  >یي تعذ>د م ن 
>س>ئه ٌزذه >س:ت. دس بشخ:ی >ص سٍص :=  وه:ن و=ًٌ:ذ فق:ش ٍ  شب:=ى  عشف:ه ٍ وم= ل:ه >عه:=ل و ع:ذد             

ع:هیهه کً:ین  ب:= وس:  م=ت ؽ:ذیش بش>ب:ش         وس    شهشده شذه  ٍلی >گش  هه <ٌه:= س> ب:ه ی :ذی ش   
 کًًذ.  ٌهی

ک:ه دس د:=     >ٌذ ف:شد  :ش>س د>ده  ه ؽذیش >یي >ست که بش>  >عه=ل <ى فظیل ه=  وً صش ب دی ش ٍیژگی
خَسد ٍ >یي م ی >ص فظیل ه=  و=ه سوظ=ى ٌیض بیز ش >ست. وشمَم ویشص> د:َ>د < :=    دی ش به چزن ٌهی

سٍص ؽذیش ٍ>سد ش:ذه ٌس:مت ب:ه فظ:یل ه=  و:=ه سوظ:=ى صی:=دتش        فظیل ی که بش>  » گَیذ:  تمشیض  وی
 . « 1>ست

>ٌذ؟ >و=م ص=دق)علیه >لسالم(   چش> >یي مخن >ص >عه=ل س>  ب= <ى  هه فظیلت  بش>  سٍص ؽذیش  ش>س د>ده
 « . 2سٍص ؽذیش س> بضسگ بذ>س   ؛ ت= ب= >یي >عه=ل>عظ=و= لیَو » فشو=یذ:  وی پشسش دسپ=سخ بذیي

س=صد: ی :ی >یً :ه ب=ی:ذ سٍص ؽ:ذیش س> ب:ضسگ د>ش:ت ٍ        >و=م شزن دٍ مقیقت س> <ش =س وی>یي سخي 
؛ ٍ >و= بشخ:ی >ص >عه:=ل   ی=بذ دی ش >یً ه بضسگذ>شت ؽذیش ب= >ٌخ=م د>دى >عه=ل ٍیژه >یي سٍص ت قق وی

 عیذ ؽذیش به ششح صیش>ست: 

 عه  ص=لح >ٌخ=م  .1
شه=س وی سٍد  ٍلی دس یك دس َس کل:ی ٍ ب::ه    شچًذ ته=م <د>ب >یي سٍص  شکذ>م خَد عهلی ص=لح به 

 عًَ>ى وقذوه  هیي <د>ب دس سٍ>ی ی <وذه >ست ) ش ک=س ٌی ی دس >یي سٍص  وع=دل ک=س ٌیك دس  ز: =د 
  .3و=ه >ست(
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بً=بش>یي سٍص ؽذیش وَ عی ی  ه=ًٌذ و=ه وم=سك سوظ=ى ٍ ش   ذس د>سد >ص >یي سٍ وی تَ>ى گـ:ت عه:    
>سه دس م=ل ش ـ ي >ست دسچً:یي >ٍ :=تی ش=یس: ه >س:ت ک:ه >ٌس:=ى       َص=لح دس >یي سٍص = ٍ شمه=  ه

 فشصت س> ؽًیهت شهشده >ص مسً=ت ٍ خیش>ت بهشه ک=فی بشگیشد.
 

 عم=دت .2
و=ل کسی که دس <ى عم=دت کًذ  وی  ش سٍص  >ست که خذ>ٌٍذ بش:>و=م سع=)علیه >لسالم( فشوَد: )ؽذی

  4.>فض>یذ(
ب=  صذ  شبت ت قق وی ی=بذ ٍ وَد  ٌضدی ی بً:ذه ب::ه   عم=دت به وعً=  ع=م کلهه  شک=س  >ست که 

س=مت  ذس سبَبی وی شَد دس فش ًگ >سالوی عم=دت به >یي وعً=  وی تَ>ٌذ دس  =ل   شک=س وم=می 
دسست  >ٍ  صَست بًذد  یعًی >گش >ٌس=ى ک=س =  ع=د  خَد س> ٌیض ب= ٌیت تقشب به خذ> ٍ بش>  سع= 

 ٌیض عم=دت و سَب وی شٌَذ.>ٌخ=م د ذ   هه ک=س =  ع=د  صٌذگی 
عم=د>تی که بش>  سٍص ؽذیش تَصیه ش:ذه >س:ت  ش:=و  ته:=م >ٌ:َ>د عم:=د>تی >س:ت ک:ه دس >س:الم و:ی           

 :ش ی:ك     شً=سین ٌه=ص  سٍصه  ؽس   دع=  مهذ ٍ سپ=س  صی=ست   ص:لَ>ت ٍ >هه=سبش>ئ:ت >ص دش:هً=ى   
  .>دبی >ص <د>ب >یي سٍص وم=سك >ست

 ؽس  کشدى  .3
د>ًٌذ. به ش >یي  ٍ <ى س> وس    وؤکذ وی .5ب ؽس  دس سٍص ؽذیش >ده=د د>سٌذعله=  شیعه بش >س  م=

 . 6>ست که ؽس  دس >ٍل سٍص >ٌخ=م گیشد

 ٌه=صخَ>ٌذى .4
 ٌه=ص ش  عیذ ؽذیش >لؿ : 

>یي ٌه=ص دٍ>صده سکعت >ست.  شدٍ سکع:ت ی:  تز:هذ د>سد ٍدس پ=ی:=ى سکع:ت دٍم ب=ی:ذ س:الم د>د.        
ش:َد. دس سکع:ت    ی:  ب:=س خَ>ٌ:ذه و:ی     <یة>ل شس:ی ده ب:=س ٍ  سَسه مه:ذ تَمی:ذ    دس شسکعت  بعذ >ص

 دٍ>صد ن ب=یذ  ش ی  >ص مهذ ٍ سَسه س>  ـت ب=س خَ>ٌذ ٍ >یي رکش س> ده ب=س دس  ًَت ت ش>س کشد:
ال >له >ال >هلل ٍمذه ال ششی  له  له >لهل  ٍ له >ل هذ ی یی ٍ یهیت ٍ یهیت ٍ ی یی ٍ  َ می ال یهَت 

 شَد: دٍ سخذه سکعت <خش  >یي رکش ده ب=س خَ>ٌذه وی . دسشی  ذیشبیذه >لخیش ٍ  َ علی ک  
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سم =ى وي >مصی ک  شی علهه سم =ى وي ال یًمؼی >ل سمیح >ال له سم =ى ر  >له:ي ٍ >ل:ًعن س:م =ى    
ر  >لـظ  ٍ >لقَل سم =ى ر  >لعض ٍ >ل شم >سAل  بهع=  ذ >لع:ض و:ي عشش:  ٍ وً ه:ی >لشمه:ة و:ي       

کله=ت  >ل =وة >ى تصلی علی و هذ سسَل  ٍ >   بی ه >لقیمیي >لق:= شیي ٍ  ک =ب  ٍ ب=السن >العظن ٍ 
 . 7>ى تـع  بی کز> ٍ کز> ]به د=  کز> ٍ کز> م=دت خَد س> رکش کًذ[ ٍ سپس ب َیذ >ٌ  سهیع وخی 

 ٌه=ص سٍص ؽذیشب: 
صٍ>ل ٌه=ص سٍص ؽذیش به دس َس مظشت ص=دق )علیه >لسالم(  >یي گٌَه >س:ت ک:ه ٌ:ین س:=عت پ:یش >ص      

)ههش ششعی( ؽس  کًذ ٍ م=د ه=ی خَد س> >ص خذ> بخَ> ذ <ى گ:=ه دٍ سکع:ت ٌه:=ص بخَ>ٌ:ذ  ٍ دس  :ش      
 :ذس س> ده وشتم:ه     >ل شس:ی ٍس:َسه   تَمی:ذ ٍ<ی:ه    مهذ به تشتی   شی:  >ص س:َسه    سکعت بعذ >ص سَسه

ٍ س> ب:ش <ٍسده  کًذ. <ى مظشت فشوَد:  ش که >یي ٌه=ص س> بخَ>ٌذ  خذ>  ش ٌی=ص دٌیَی ٍ >خشٍی >  ش>ئت
 . 8س=صد

 

 ٌه:=ص دی ش
سیذ بي ط=ٍٍس )سه ( دسک =ب ششیؿ > م=ل >العه=ل دس عهي >عه:=ل عی:ذ ؽ:ذیش >ص >و:=م ص:=دق)علیه      

 ه:ش>ه سس:َل خ:ذ>     >لسالم(  سٍ>یت کشده >ست >گشکسی وی خَ> :ذ و=ًٌ:ذ کس:=ٌی ب=ش:ذ  ک:ه <ى سٍص     
دٍس ی >ویش>لهؤوًیي ب= خ:ذ> ٍ سس:َلش ص:=د =ٌه بشخ:َسد کشدٌ:ذ   :ن        بَدٌذ  ٍ ب= س>س  َی=ٌی که دس

وشتمه ب=شذ ٍ و=ًٌذکس=ٌی ب=شذ که دسسک=ب سسَل خذ>)ص:لی >هلل علی:ه ٍ <ل:ه(   >ویش>له:ؤوًیي )علی:ه      
>لسالم(   >و=م مسي ٍ >و=م مسیي شهیذ شذٌذ  ٍ و=ًٌذ کس=ٌی ب=شذکه دس صیش ل:َ>  مظ:شت وه:ذ     

ٍ دس خیهه >ٍ  س ًذ  ٍ >ص بضسگ=ى ٍ ٌخیم:=ى ب=ش:ذ  ٌضدی:ك صٍ>ل هه:ش : یعً:ی       )عخ  >هلل تع=لی فشده (
>سد  ٍ زشخن سسیذه بَدٌذ : دٍ سکعت ٌه=ص ب :  : ه=ى ٍ  ی که پی=ومش >کشم ٍ >ص =بش به ٌضدی ی ؽذی
 .9ش ش>ً للّهپس >صٌه=ص  سخذه ش ش به د= <ٍسده صذ ب=س ب َیذ: 

عهذت=  علین د>ده که پس >ص >یي ٌه=ص بخَ>ٌذ >یي دع=<ٌ =ه مظشت دع=یی طَالٌی به وخ=ط  خَیش ت
 ش=و  چًذ و َس کلی >ست :

 : >رع=ى ٍ >ع ش>ؾ به عق=یذ ص یح ٍ بش مق >سالوی  چَى تَمیذ ٍ ٌمَت >لؿ 
  ش ش ٍ سپ=س ٌعهت ٍالیت   -ب 
 >هه=س دشهًی ب= دشهً=ى   ٍ دٍس ی ب= دٍس =ى مق   -ج 
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 . 10ه مق <سصٍ  ثم=ت  ذم ٍ پ=یذ>س  دس س> -د 
 دس ی ی >ص فقش>ت >یي دع= وی خَ>ٌین .

پشٍسدگ=س>! به لقؿ ٍ >مس=ى تَ بَد که و= وَفق شذین دعَت پی=ومشت س> >د=ب:ت کً:ین ٍ >ٍ س>تص:ذیق    
ٌ:ه=یین   به < =  وؤوً=ى >یه=ى <ٍسین ٍ ٌسمت به ط=ؽَت ٍ بت کـش ٍسصین پس <ى س> که و= به ٍالی:ت  

 ى ٍ ب:= پیزَ>ی=ٌه=ى و زَس کي  ب:شگ:ضی:ذی:ن   ٍ>ل:ی و:= گ:شد>

 د>سی سٍصه .5
سٍص ؽذیشخن بش>بش >ست ب= سٍصه عهش دٌی=. چً=ٌچه >ٌس=ٌی عهش دٌی= بی=ب:ذ    ق فشوَد: سٍصهدمظشت ص=

به  ه=ى >ٌذ>صه ٌیض سٍصه بذ>سد سٍصه >یي سٍص بش>بش ب=شذ ب= ثَ>ب <ى. ٍ سٍصه >یي سٍص دس  ش س=ل ٌضد  ٍ
ٍ >ی::ي سٍص بضسگ ::شیي عی::ذ  ؛ص::ذ م::حر ٍ ص::ذ عه::شه دسس:ت ٍوقم::َل خ:ذ>ی عضٍّد:: ر بش>ب::ش >س::ت ب:=   

  >ویش>له:ؤوًیي فشو:َد: چ:َى بً:ذه وخل:ر دس سٍصه د>سی سٍص ؽ:ذیش >خ:اله ٍسصد  ه:ه         .11خذ>ست
 . 12سٍص =ی دٌی= >ص  ه=ٍسدی <ى سٍص ٌ=تَ>ى ب=شذ

سٌذ <ى سٍصی مظشت ص=دق )علیه >لسالم(  فشوَد: پی=ومش>ى به >ٍصی=; خَد فشو=ى د>دٌذ که سٍصه بذ>
گشف ًذ.  ش ک:ه <ى سٍص س> سٍصه   م=لی که <ى سٍص س> عیذ  ن وی که ٍصی دس <ى سٍص تعییي وی شَد دس

. >و=م ص=دق)علیه >لسالم(  ی=س>ٌش س> ب:ه >ی:ي >وشتز:َیق    13ب یشد >ص عه  شصت س=ل بشتشخَ> ذ بَد
 «... B14ٌی >م  ل ن @ى تصَوَه» فشوَد:  کشد ٍ وی وی

 صی=ست  .6
ٍ صی=ست >ویش>لهَوًیي )علیه >لسالم(  ٍ ؽذی:ش  وهن ی ی >ص <د>ب ب::یعت ٍ >یخ:=د س>بق:ه     تخذیذ عه:ذ 

دس  صی=ست سشچزهه صالل ٍص  >س:ت که دس پ:ی ت:الم وز: =ق وهخ:َس     ٍ >ست <ى مظشتوعًَ  ب= 
>ص ص=فی ٍص  سیش>ب ٍ سٍمش س> دسد=س   شب >ص  دست وی د ذ ٍ د=ى >ٍ س> >د=بت عقش >ش ی=ق 

>س:ت ک:ه دس >ی:ي سٍص  دس پیز: =ه ٍص:ی سس:َل >عظ:ن        الصم بششیعه وز =ق  .وی کًذد>غ فش>ق تقهیش 
ٌه=یذ ٍ دس<س =ٌه  ب=یس ذ ٍ به دس َس <ى مظشت ب= د=ٌزیًش بیعت کًذ ٍ  ش س=ل >یي عهذ س> تخذیذ

  .ب=ب علن ٌمی عق=یذ خَد س> عشعه کًذ
 صی=ست <ى مظشت)علیه >لسالم(  به دٍ صَست وه ي >ست: 

 : <ى مظشتدس مشم وقهشص س>ه ٌضدی  ٍمظَس >صی=ست  -1/6
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 ش د= که ب=ش:ی م=ع:ش ش:َ    : سٍ>یت شذه >ص مظشت >و=م سع=)علیه >لسالم(  که به >بي >بی ٌصش فشوَد
<وشصد دس >یي سٍص >ص و:شد   )علیه >لسالم(  بذسس ی که مقر تع=لی وی دس سٍص ؽذیش ٌضد  مش >ویش>لهؤوًیي

کًذ >ص <تش دهًّن دٍ بش>بش <ٌچه <ص>د کشده >س:ت دس   <ص>د وی وؤوي ٍ صى وؤوًه گً=ه شصت س=له س> ٍ
 15.«>لخمش»و=ه سوظ=ى ٍ دس ش   ذس ٍ ش  فقش 

به سًذ =  وع مش >ص >و:=م   >لخً=ى شیَه صی=ست <ى مظشت س> وشمَم شیخ عم=سی  هی)سه( دس وـ=تیح
ٍکیـیر:ت <ى چً:=ى >س:ت ک:ه چ:َى >س>ده صی:=ست ٌه:=ئی         .16سٍ>یت ک:شده >س:ت   )علیه >لسالم(   =د 
پس پ:=   س: قل:   ب   دخ:َل  >رى ب=یست بش دَسِ  ُمره وًَرسه ٍٍ پَم ب  =  خَدس> پ=ک شیي د=وه کي ٍ ؽس  

 مله دس بش>بش عشیح ب=یس:ت   هس>ست س> وقذرم د>س ٍ د>خ  شَ ٍ بشٍ به ٌضدیك عشیح وقذرس ٍ پزت ب
ذٍ سَسَُلِ >للَّهِ خ=تَِنِ >لًَّمِیریيَ  ٍَسَیِّذِ >لْهُشْسَلیيَ  ٍَصَ:ـََِِْ سَبِّ >لْع:=لَهیيَ  >َو:یيِ >للَّ:هِ     وُ َهَّ  >َلسَّالمُ عَلی ب َ: ٍ

 .17(.... >لی <خش دع=  ٍَمْیِهِ  عَلی
 صی=ست >ص س>ه دٍس -2/6

 ش ٌم=ش:ذ  و:ی ت:َ>ى >ص دٍس <ى مظ:شت س>    دس صَستی ک:ه مظَس دسکً=س  مش ششیؿ <ى مظ:شت ویسر:  
 تَ>ًٌذ >ص <ى بهشه گیشٌذ   کشد. ٍ >س>دتهًذ>ى ٍالیت دس  هه د= وی صی=ست

؛ س> وی تَ>ى >ص دٍس ٍ ٌضدیك خَ>ٌذسه صی=ست ٌق  شذه >ست که  ش سه >ص >ئهه >طه=س بش>  سٍص ؽذیش 
وزهَستشیي <ٌه= صی=ست >ویي >للّه >ست که >ص ٌظش و ي کَت=ه ٍ وخ ص:ش ٍ >ص ٌظ:ش س:ًذ بس:ی=س و: قي ٍ      

 . وع مش>ست
 :وی خَ>ٌین  خق=ب به س=مت  ذسی >ویشوؤوً=ى   >یي صی=ست سه ی >صدس

 تَ >  >ویي ٍ مخت خذ> دس سٍ  صویي شه=دت وی د ن >  >ویشوؤوً=ى ک:ه ت:َ دس س>ه خ:ذ>    سالم ب:ش)
ٍ  که ش=یس ه ب:َد کَش:یذ    ب:ه ک :=ب >ٍ عه:       چً=ى >ص سٍش:ه=  پی:=ومشم پی:شٍ  ٌه:َد        ک:شد  

پ=د>م خَد س> بش>  تَ دس ٌظش گشفت ٍ ت:َ س> ب:ه د:َ>س خ:َیش خَ>ٌ:ذ ٍ سٍح      ت:=ٍ : ی که خذ> به شیي 
 (ذت س> کً=س خَد <ٍسد.ًبل

 : شذه >ص >و=م ص=دق)علیه >لسالم(  ٍ>سد. صی=ست دٍم
 ٌ:ضد  ؽذیش عیذ دسسٍص  شگ=ه: فشوَد که شذه ٌق )علیه >لسالم(   ص=دق شتمظ>ص  دس> م=ل که >ست صی=ستی 

ٍ بعذ >ص ٌه:=ص ٍ   بشٍ  مظشت <ى  مشششیؿ  ٌضدیك  ب=شی )علیه >لسالم(  وًیي>ویش>لهؤ مظشت   مشششیؿ
 :ب َ دی ش ب=شی >ش=سه کي به د=ٌ  <ى مظشت بعذ >ص ٌه=ص ٍ  دع= ٍ >گش دس شهش = 
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ٍَخِیَشَتِ:هِ وِ:يْ >ُسْ:شَتِهِ  ٍٍََصِ:یِّهِ       ٌَمِیِّكَ  ٍٍََصیشِهِ ٍَمَمیمِهِ ٍَخَلیلِ:هِ  ٍَوََْعِ:عِ سِ:شِّهِ     ٍَلِیِّكَ ٍَ>َخی  عَلی  >َللّهُنَّ صَ ِ
  رُسِّیَّ ِ:هِ ٍَب:=بِ مِ ْهَ ِ:هِ  ٍَ>لًَّ:=طِقِ      <وًَُ:َ> بِ:هِ  ٍَ>َب:ی    ٍَصَـََْتِهِ  ٍَخ=لِصَ ِهِ ٍَ>َویًِهِ ٍٍََلِیِّهِ  ٍَ>َشْشَؾِ عِ ْشَتِهِ >لَّزیيَ

>ُوَّ ِهِ  سَیِّذِ >لْهُسْ:لِهیيَ ٍَ>َویشِ>لْهُ:ؤْوًِیيَ       ِهِ  ٍَخَلیـَ ِهِ عَلیسًَُّ  عَلی  شَشیعَ ِهِ  ٍَ>لْه=عی  >ِلی  بِ ُخَّ ِهِ  ٍَ>لذَّ>عی
>َشْهَذُ   >ٌِّی  >َمَذٍ وِيْ خَلْقِكَ ٍَ>َصْـِی?ئِكَ ٍَ>ٍَْصِی?;ِ >ٌَْمِی?ئِكَ  >َللّهُنَ  و= صَلَّیْتَ عَلی  ٍَ ?ئِذِ >لْؼُشِّ>لْهُ َخَّلیيَ >َفْظَ َ

وَ:= >سْ: ُ ْـِ،َ  ٍَمَـِ:،َ وَ:= >سْ: َُدِدَ ٍَمَلَّ: َ         يْ ٌَمِیِّكَ )صلی >هلل علیه ٍ <ل:ه(  و:= مُهِّ: َ  ٍَسَع:ی    >ٌََّهُ  َذْ بَلَّػَ عَ
>لًَّ=کِثیيَ  >َعْذ<ئَكَ ٍَد= َذَ  سَمیلِكَ  ٍٍَ>ال >ٍَْلِی?ئَكَ ٍَع=د   >َمْ =وَكَ  ٍَدَع= >ِلی  مَاللَكَ  ٍَمَشَّمَ مَش>وَكَ  ٍَ>َ =مَ

الئِ:نٍ     ٍَ>لْق=سِقیيَ ٍَ>لْه=سِ یيَ عَيْ >َوْشِكَ ص=بِش>ً وُ ْ َسِم=ً وُقْمِالً ؽَیْشَ وُذْبِشٍ  ال تَ=ْخُزُهُ فِی >للَّهِ لََْوَةُعَيْ سَمیلِكَ
>لْیَق:یيُ    >َتی:هُ   مَ ّ:ی  رلِكَ >لشِّع=  ٍَسَلَّنَ >ِلَیْكَ >لْقَظ?;َ  ٍَعَمَذَكَ وُخْلِص:=ً  ٌٍََصَ:حَ لَ:كَ وُخْ َهِ:ذ>ً      بَلَػَ فی  مَ ّی

وُ َهَّ:ذٍ ٍَعَلَیْ:هِ >َفْظَ: َ و:=        =دِی=ً وَهْذِیر=ً  >َللّهُنَّ صَ ِّ عَلی فَقَمَظْ َهُ >ِلَیْكَ شَهیذ>ً سَعیذ>ً  ٍَلِیر=ً تَقِیر=ً  سَعِیر=ً صَکِیر=ً 
 صَلَّیْتَ عَلی >َمَذٍ وِيْ >ٌَْمِی?ئِكَ ٍَ>َصْـِی?ئِكَ  ی= سَبَّ >لْع=لَهیيَ.

ٍ   بش ٍلی خَد ٍ ب:ش>دس پی:=ومشت ٍ ٍصی:ش >ٍ ٍ ممی:  ٍ خل:یلش ٍ وع:ذى >س:ش>سم         شستخذ>ی= دسٍد ف
ٍ ش:شیـ شیي خ=ٌ:ذ>ٌش ک:ه ب:ه >ٍ       بشگضیذه >ص ف=ویلش ٍ ٍصی ٍ صبذه ٍ خ=لصش ٍ >و=ٌ ذ>س ٍ دٍس ش

س:َ  ش:شیع ش   ه به مخ ش ٍ دعَت کًًذه ب  >یه=ى <ٍسد ٍ پذس فشصٌذ>ٌش ٍ دسگ=ه م ه ش ٍ گَی= 
)بش >ٍ   < =  وسله=ٌ=ى ٍ >ویش وؤوً=ى ٍ پیزَ>  سـیذ سٍی=ى  >م ٍ د=ٌزیي بش>و ش طشیقهٍ سٌٍذه بش 

دسٍد  که بـشس ی ب:ش ی :ی >ص خل:ق خ:َد ٍ بشگضی:ذگ=ٌت ٍ >ٍص:ی=; پیهمش>ٌ:ت         دسٍد فشست( به شیي
ه س>س ی >ٍ >ص طشؾ پی=ومشت )صلی >هلل علیه ٍ <له(  سس=ٌذ <ٌچه س> بشعهذه وي گَ> ی د ن که ب خذ>ی=

 ٍ سپشده شذه بَده ><ٌچه س> وسئَل مـظش بَد ٍ ٌ هذ>س  کشد <ٌچه ب د>شت ٍ وش> مت کشد
طشیقه تَ ه >م =م تَ س> ٍ دعَت کشد ب ٍ مالل شهشد مالل تَ س> ٍ مش>م د>ٌست مش>م تَ س> ٍ بپ= د>شت

صٍسگَی=ى ٍ ب= پیه=ى ش ً=ى ٍ  ٍ دٍست د>شت دٍس =ى تَ س> ٍ دشهي د>شت دشهً=ٌت س> ٍ پی =س کشد
ب:ذ>ى ٌ:ه سٍ گ:شد>ى ٍ     دٍ پ:=د>م دَی=ٌ:ه ٍ سٍ <ٍس    که >ص ت ت فشو=ى تَ خ=سج ش:ذٌذ بشدب=س>ٌ:ه   <ٌ=ى

خَش:ًَد  ت:َ سس:یذ ٍ تس:لین      س:شمذ ه کًًذگ=ى ت= بذ>ٌخ= که ب پشٍ>  دس س>ه خذ> >ص والوت والوت بی
ت= وشگش ف:ش>   ی ٌهَد ظ=  تَ گزت ٍ وخلص=ٌه تَ س> عم=دت کشد ٍ >ص سٍ  دذیت بش>  تَ خیش>ٌذیز

سسیذ ٍ  مط سٍمش فشوَد  دس م=لی که شهیذ ٍ سع=دتهًذ ٍ دٍس:ت ت:َ ٍ پش یضک:=س ٍ پس:ًذیذه ٍ     
که فشس =د  بش  خذ>ی= دسٍد فشست بش و هذ ٍ بش >ٍ به شیي دسٍد  س> .ٍ س> ًه= ٍ س>ه ی=ف ه بَد  پ=کیضه

 (خً=ى ی ی >ص پیهمش>ى ٍ بشگضیذگ=ٌت >  پشٍسدگ=س ده=ٌی=ى )وـ=تیح >ل
دٍ سکعت ٌه=ص بخَ>ٌذ ٍ به سخذه سٍد ٍ صذ وشتمه ش ش خذ> کًذ پس س:ش >ص س:خذه ب:شد>سد ٍ    سَم : 

 «18... >لی <خش  >َسْئَلُكَ بِ=َىَّ لَكَ >لْ َهْذَ  ٍَمْذَكَ ال شَشیكَ لَكَ  ٍَ>ٌََّكَ  >َللّهُنَّ >ٌِِّی» بخَ>ٌذ: 
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 >مس=ى ٍ ٌی ی  .7
به >   >یه=ى >ست دس >یي ب=ب   سـ=سشه=  فش>ٍ>ٌی >ص >ئهه  ی ی >ص <د>ب عیذ ؽذی:ش  >مس=ى ٍ ٌی ی

 سسیذه >ست >ص ٌز=ٌه  =  > هیت >مس=ى دس >یي سٍص  <ى >ست که >و=م علی)علیه >لس:الم(   >طه=س
 فشوَد: 

  .19یص  >هلل >لـ  ن ٍ >لمش فیه یثهش >له=ل ٍ یضیذ فی >لعهش تم=سٍ>
س:=صد ٍ ٌی :ی دس >ی:ي سٍص وَد:       به ی ذی ش ٌی ی کًیذ که خذ>ٌٍذ >لـ:ت وی:=ى ش:ه= س> پ=ی:ذ>س و:ی     

 شَد.  >فض>یش و=ل ٍ عهش وی
. دس سٍص ؽ:ذیش ب:ه ب:ش>دس>ى >یه:=ٌی  بس:ی=س      «20ٍ >کثش ب:ش ن » فشوَد: ...  >و=م ص=دق)علیه >لسالم( 

 ٌی ی کي. 

 گزشت ٍ <ش ی کشدى  .8
بش ش>س  >ستم=غ دٍس: =ٌه >ص دی :ش وس:  م=ت سٍص ؽ:ذیش ش:هشده ش:ذه       پَشی >ص گً=ه بش>دس>ى ٍ  چزن
 . 21>ست

 >فق=س  د>دى  .9
دس وی=ى >عه  سٍص ؽذیش >فق=س  د>دى به وؤوي د=ی = ی ٍ>ال د>سد. ب:ش >س:=س سٍ>ی:=ت دس>ی:ي عه:       

وي >فق:ش وؤوً:= ف:ی لیل:ة ف Aٌه:= >فق:ش        فشو=یذ: فظیل ی بضسگ ٌهـ ه >ست. >و=م علی)علیه >لسالم( وی
  ...22فئ=و=

د>س  س>دس ؽذیش >فق=س د ذ  و=ًٌذ >یي >ست که ده فئ=م س> >فق=س د>ده >ست. فشد   کسی که وؤوي سٍصه
 چیست؟ مظشت فشوَد: صذ  ض>س پی=ومشٍ صذیق ٍ شهیذ.« فئ=م » پشسیذ: >  >ویشوؤوً=ى 

س سٍ>ی=ت >و:=م  . بش >س=23شمیه به >یي سٍ>یت  مذیثی >ص >و=م ص=دق)علیه >لسالم(  ٌیض ٌق  شذه >ست
 .  24دس سٍص ؽذیش گشٍ ی س> بش>  >فق=س ٌضد خَد ٌ =ه د>شتٌیض )علیه >لسالم(  سع=

 پَشیذى لم=س پ=کیضه ٍ ٌَ  .11
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دس سٍص ؽ:ذیش    25یخ  ... @ى یلمس >له:ؤوي >ٌظ:ؿ ثی=ب:ه ٍ >فخش :=    >و=م ص=دق)علیه >لسالم(  فشوَد: 
ذ. وشمَم وی:شص> د:َ>د < := تمشی:ض  >ی:ي      تشیي ٍ ف=خشتشیي لم=س خَد س> بپَش الصم >ست وؤوي پ=کیضه

 . 26شهشد عه  س> >ص وس  م=ت وؤکذ ؽذیش وی

 دع=  .11
    ٍ ي پیشٍ>ٌز:=ى س> ب:ه دع:= دس سٍص ؽ:ذیش     یوعص:َو دع= =ی وخ لـی بش>ی عی:ذ ؽ:ذیش ٍ>سد ش:ذه >س:ت 

 >ٌذ. دع= =  ٍیژه >یي سٍص عم=ست >ست >ص:  سـ=سم کشده
  ...27>للهن >ٌ  دعَتً= Bلی سمی  ط=ع  دع=یی که ب= >یي دهله <ؽ=ص شذه >ست:  -1/11
>للهن >ٌی >سئل  ب ق و هذ ٌمی:  ٍ عل:ی   شَد:  >یي عم=ست دیذه وی <ى دع=یی که دس <ؽ=ص - 2/11

 . 29>لخً=ى رکش شذه >ست >یي دع= دس وـ=تیح (28ٍلی  ٍ >لزAى ٍ >لقذس >لز  خصص هه= دٍى خلق ...
  ... 30ن بًَسک >  ذیت ٍ بـظل  >س ؼًیت: >للهدع=یی که ب= >یي دهله <ؽ=ص شذه >ست -3/11

 صذ ه د>دى  .12
>ل:ذس ن فی:ه   ی ی >ص وس  م=ت وؤکذ صذ ه د>دى >ست. >و=م علی)علیه >لسالم(  فشوَد:  سٍص ؽذیشدس 

   31به=ئ ی >لؿ دس ن
 فظیلت ی  دس ن که دس سٍص ؽذیش د>ده شَد  ب= فظیلت دٍیست  ض>س دس ن بش>بش >ست. 

 وص=ف ه  .13
 ؛ Bر> تال ی ن ف ص=ف َ> ب=ل سلین>و=م علی)علیه >لسالم(  فشوَد: 

 . 32ٍ  ی دس سٍص ؽذیش ی ذی ش س> وال =ت کشدیذ به  ن دست بذ یذ ٍسالم کًیذ

  ه=یش گشد  ه=یی ٍ  .14
گشد ه=یی ی ی >ص >عه=ل ٍ >م =م سٍص ؽ:ذیش >س:ت. >ی:ي دس: َس >له:ی : سی=س:ی دس س>س: =  تقَی:ت          

   >لهی ٍ پ=یمًذ  به لَ>صم <ى ص=دس شذه >ست. >ستم=غ ب= ٍالیت ٍ س مش
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؛  دس سٍص ؽذیش  گشد  ن <ییذ ت:= خذ>ٌٍ:ذ   ... ٍ>دهعَ> یخهع >هلل شهل نفشوَد: >و=م علی)علیه >لسالم( 
 . 33>وَست=ى س> >ص ٌ=بس=و=ٌی ٍ پش>کًذگی بش =ٌذ

 تَسعه صٌذگی  .15
ع=د  صٌذگی خَد س> بش  ن صده  دس سٍص ؽذیش  ب=یذ چهشه صٌذگی عَض شَد.  هه ب=یذ ب َشًذ بشٌ=وه

 هه د= طعن شیشیي عی:ذ   ت=  ه =ى دس  یًذ>>ٌ یضتش بی=س تش ٍ ٌز=غ ٍ <ى س> ب= سف =س =یی سخ=ٍتهًذ>ٌه
تَسعه و=لی  ش>س   >ٌ یض <ى س> >س زه=م کًًذ. یقیً= دسصذس تَسعه د>دى صٌذگی س> بچزًذ ٍ س>ی ه دل

>لیَم >لز  یضیذ >هلل فی و=ل وي عمذ>هلل ٍ ٍس:ع عل:ی عی=ل:ه ٍ     َ د>سد. >و=م سع=)علیه >لسالم(  فشوَد: 
؛ سٍص ؽذیش سٍص  >ست ک:ه خ:ذ>  و ع:=ل دس و:=ل کس:ی ک:ه خ:ذ> س> عم:=دت کً:ذ ٍ           ٌـسه ٍ >خَ>ٌه...

 . 34<ٍسد >م تَسعه د ذ فضٌٍی پذیذ وی بشخ=ٌَ>ده  خَیز ي ٍ بش>دس>ى >یه=ٌی

 دیذ ٍ ب=صدیذ  .16
وشدم س> ش=د>ب ش ٍ ٌ=م ٍ ی=د عیذ س>   عیذ ٍ ش=د  >ست. >یي سًت دیذ ٍ ب=صدیذ ی ی >ص <د>ب سٍص = 

کًذ. >سالم  هیي سًت س> بش>  عیذ ؽذیش دس ٌظش گشف ه ٍ <ى س> وَسد  د>ستش وی دس دل ٍ ر ًز=ى سیزه
وي ص>س وؤوً= >دخ  >هلل  مشه سمعیي ٌَس> ٍ ٍس:ع  تAکیذ  ش>س د>ده >ست. >و=م سع=)علیه >لسالم(  فشوَد: 

 .   ٍ یضٍس  مشه ک  یَم سمعَى >لؿ ول  یمزشٌٍه ب=لخًةفی  مشه
کسی که دس سٍص ؽذیش ب:ه دی:ذ>س و:ؤوًی ب:شٍد خذ>ٌٍ:ذ  ـ :=د ٌ:َس ب:ش  م:ش >ٍ ٍ>سد ٍ  م:شم س> ٍس:یع            

  .35د ًذ س=صد؛  ش سٍص  ـ =د  ض>س فشش ه  مشم س> صی=ست کشده  به >ٍ بز=ست بهزت وی وی
سگ شیي عیذ =س:ت  >د:ش> ش:َد ت:= ع:الٍه ب:ش >می:=  سٍص        ش=یس ه >ست >یي سًت دس سٍص ؽذیش  که بض

  =  >لـت ٍ وَدت وی=ى وشدم و  ه ش شَد.  ؽذیش سش ه
 

 بشگشف ه >ص ک =ب ؽذیش ی  <سه=ى فظیلت.
 بًی=دبیي >لهللی ؽذیش. >س =ى  ن
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