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 طیعان درةارُ حدیث

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 1# حدیث

ِْى؛ َهَم ُشوعاَن ال فاِشُق، یا ُاخُرج ِهوظَّیعاِن َیلٓهَٓن ُجىَّ َظعاِيُكى فى َعَویُكى هّلل  َعَوی

 ةیرهن! فاشق اى: »گٓیَد يى طیعان ةِ شپس!« دّد ةركت ػذایتان ةِ خداهٍد،: »گٓیَد يى فرطتگان«  هّلل

 .«ٍدارى تصّوط راُ آٍان، ةر تٓ. طٓ

 "1 ح ،262 ص ،6 ج كافى،#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 2# حدیث

ًَالِئَكِة ُحبُّ َه ِهورَّبِّ َيرضاٌة اهّویِن َغالُة ََُّة َه اه ًَعرَفِة ٍُٓر َه اهَتیاِء ُش  َكراَّیٌة َه اهتداِن راَحُة َه اهیًاِن َاغُن َه اه

 اهرِّزِق؛ ِفى َةَرَكٌة َه اهعًاِل َكتُٓل َه ِهودُّعاِء ِاجاَةٌة َه اهعداِء َعَوى ِشالٌح َه ِهوظَّیعاِن

 ةدن آشایض ایًان، ریظِ يعرفت، ٍٓر پیايتران، شَت فرطتگان، دهشتى پرهردگار، رضایت يٓجب طب، ًٍاز

 .اشت رهزى در ةركت ه اعًال كتٓهى دعا، اجاةت يایِ دطًَان، ضّد ةر شالحى طیعان، ٍاراحتى يایِ ّا،

 "161 ص ،1 ج اهلوٓب، ارطاد#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 3# حدیث

ٌَّ ال َِّٓه ُِ َأَحُدُكى ُیَع ِِ َطعَر َهال طاِرَة ُِ َهال ِإةَعی  ِةْا؛ َیصَتِتُر َيخَتئا َیتَِّخُذّا اهظَّیعاَن َفِإنَّ عاٍَـَت

" يیكرهب# طیعان كِ چرا ٍكَد؛ ةوَد را خٓد طكى زیر يٓى ه ةؼن زیر يّٓاى ه شتین يّٓاى طًا از كصى

 .طٓد يى پَْان يّٓا زیر ه دادُ، كرار خٓد پَاّگاُ را ٍلاط ایٌ

 "6 ح ،222 ص ،1 ج اهظیعِ، هشائن#
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 : اهصالم عویِ ةاكر ايام" 2# حدیث

ُِ َه اهظَّیعاِن َيلیُن الٍََّْا اهظفاُر، ُكعَّ اًٍَِّا َِّصیاُن؛ َیكُٓن ِيَ  اه

 .آهرد يى فرايٓطى ه اشت طیعان پَاّگاُ كِ اشت الزم ره آن از ٍاخٌ، كردن كٓتاُ

 "6 ح ،264 ص ،6 ج كافى،#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 5# حدیث

 اهظَّیعاِن؛ َيلَعُد َفاٍَِّْا ٍَْارا، َاخِرجّٓا َه ُةیِٓتُكى فى اهُلًاَيَة ُتَتیَُّتٓا ال

 ٍظیًَگاُ زةاهِ زیرا كَید، يَتلن خاٍِ از ةیرهن ةِ رهز در را آن ه ٍدارید ٍگِ خٓد ّاى خاٍِ در طب را زةاهِ

 .اشت طیعان

 "2665 ح ،5 ص ،2 ج اهفلیِ، یحضرُ ال يٌ#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 6# حدیث

 اهظَّیعاِن؛ َيلَعُد َفاٍَِّْا ٍَْارا، َاخِرجّٓا َه ُةیِٓتُكى فى اهُلًاَيَة ُتَتیَُّتٓا ال

 ٍظیًَگاُ زةاهِ زیرا كَید، يَتلن خاٍِ از ةیرهن ةِ رهز در را آن ه ٍدارید ٍگِ خٓد ّاى خاٍِ در طب را زةاهِ

 .اشت طیعان

 "2665 ح ،5 ص ،2 ج اهفلیِ، یحضرُ ال يٌ#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 4# حدیث

ًََضِة ِفى َاَحُدُكى ِهُیتاِهغ ًَض ُِ هصِتَظاِق، ا َه اه  ِهوظَّیعاِن؛ َيََفَرٌة َه َهُكى ُػفراٌن َفاٍَِّ

 گریِز ه طًا آيرزش يایِ كار، ایٌ كِ چرا ةچرخاٍد، آب زیاد ةیَى ه دّان در طًا از یم ّر اشت شزاهار

 .اشت طیعان
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 "16 ص االعًال، جٓاب#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 5# حدیث

ٌِ َةیُت  اهَعََكتِٓت؛ َةیُت ُةیِٓتُكى ِيٌ اهظَّیاظی

 .اشت طیاظیٌ الٍِ طًاشت، ّاى اتاق در كِ عَكتٓتى ّاى خاٍِ

 "11 ح ،532 ص ،6 ج كافى،#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 6# حدیث

 ؛ اهتاكى اهحُّـُوِث ِفى اهَعتُد هّلل

 دیَض شٓم ده! يٌ ةر هاى ، ةريٌ هاى:  كِ آهرد يى ةر فریاد طیعان ، كَد ازدهاج كى شٌ در كِ جٓاٍى ّر

 اهْى تلٓاى ، دیَض ياٍدُ ةاكى شِٓم یم حفغ ةراى ةاید ةَدُ پس.  داطت ٍگِ يػٓن ، يٌ دشتترد از را

 .شازد پیظِ

 "112 ص ، راهٍدى ٍٓادر#

 

 : آهِ ه عویِ اهوِ غوى پیايتر" 14# حدیث

ُْدى اهتاِظُن َه اهَحقُّ َه اهظَّیعاُن َه هّلل  َه اهَحَصَاُت َه اهعاِكَتُة َه اآلِجَوُة َه اهعاِجَوُة َه اهَؼىُّ َه اهرُّطُد َه اهضَّالَهُة َه َهاه

 ؛ هّلل

 ه اشت رطد ضالهت، ه اشت ّدایت ةاظن، ه اشت حق طیعان، ه خداشت كِ ٍیصت ایٌ جز! يردم اى 

 از اشت ةدى چِ ّر ه خداشت آِن از اشت خٓةى چِ ّر. ّا ةدى ه ّاشت خٓةى آخرت، ه دٍیاشت گًراّى،

 .اشت يوعٓن طیعان آِن


