
 چْن زدیث از پیايتر

 خان اؤتًٌ هاذا اخوؿ هغد هاذا كذب زدث اذا0  جالث اهًَاـق آیة -1

 . ًٍاید خیاٍت اياٍت در - 3. كَد تخوؿ هغدُ از - 2.  ةگٓید درهغ ةِ شخٌ - 01  اشت چیز شِ يَاـق ٍظان

 56 ح ، االیًان كتاب ، يصوى صسیر

 هكتْا ةػد اهصوٓة اخر يٌ طفاغتی یَال ال -2

 ٍخٓاّدرشید يٌ طفاغت ةِ( كیايت ـردای) ةیَدازد، تأخیر هكتض از را ًٍاز كِ كصی

 (22ص53ةساراالٍٓار،ج،)

 . اهطالق اهوِ اهی اهسالل أةؾض -3

 . اشت طالق خدا پیض در زالل چیزّای يَفٓرتریٌ

 1563 ح ، اهطالق كتاب ، داهد اةی شٌَ

ُِ َكنَّ َيٌ األصساِب َخیُر -4 ُِ َكُحَر ه ِطلاُك  .ِهـاُك

 ةصیار شازگاریض ه ةاطد اٍدک ٍاشازگاریض كِ اشت كصی یاران ةْتریٌ

 ( 123ص ،2ج اهخٓاطر، تَتیِ)

 . اهدٍیااهػفاء ـػوی یٓيم كٓت غَدك شرةم ـی آيَا ةدٍم ـی يػاـی اصتست اذا آدم اةٌ -5

 . يتاش دْاٍگر ، راداری خٓیض رهز یم كٓت ه اشت آشٓدُ خاطرت ه اشت شاهى تٓ تٌ هكتی آدم ـرزٍد

 5442 ح ، 452 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 . تظتع ةكحیر هال تلَع ةلوین ال یطؾیم يا تطوب هاٍت یكفیم يا غَدك آدم اةٌ -6

 رهز دارد يی ها طؾیان ةِ را تٓ آٍچِ پی در ه داری خٓد دشترس در كَد رـع را تٓ زادت آٍچِ ، آدم ـرزٍد

 . طٓی ًٍی شیر ةصیار از ه ًٍیكَی كَاغت اٍدك ةِ ، يیگذاری

 5442 ح ، 452 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز



ِِ ِغرِض َغٌ َردَّ َيٌ -4 ًُصِوِى َاخی ُِ َهَدَتت اه َُّة َه  َاهَتتََّة اهَذ

 .طٓد هادب اه ةر ةْظت تردید ةدهن كَد، زفظ را يؤيَی آةرهی ّركس

 (االغًال غلاب ه االغًال جٓاب)

 زلِ زق هذی یظیع هٌ اهوِ هان زلِ اهوِ یصال ـإًٍا اهًظوٓم دغٓة اتق -5

 . ًٍیدارد دریؼ دار زق رااز زق خدا ه يیخٓاّد خدا از را خٓیض زق دغا ةِ هی زیرا ةپرّیز يظوٓم ٍفریٌ از

 4652 ح ، 524 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 اهخراب اشاس ـاٍِ اهتَیان ـی اهسرام اهسذر اتلٓا -6

 . اشت هیراٍی يایِ كِ ةپرّیزید شاختًان در زرام شَگ اشتػًال از

 41545 ح ، 425 ص ، 15 ج ، اهػًال كَز

12- ُُ  اهَسالِل َطَوُب ُدزءو َاـَظُوْا ُدزء، َشتػَٓن َاهِػتاَد

 .اشت زالل كصب آن دزء ةزرگتریٌ ه ةاالتریٌ ه اشت دزء ّفتاد غتادت

 (االغًال غلاب ه االغًال جٓاب)

 اهوِ ةَٓر یَظر ـإٍِ اهًؤيٌ ـراشة اتلٓا -11

 . ٍگرد يی خدا ٍٓر ةا را چیزّا كِ ةترشید يؤيٌ ـراشت از

 3252 ح ، اهلرآن تفصیر كتاب ، تريذی شٌَ

 هيارهت ّارهت يٌ ألشسر اٍْا ةیدُ ٍفصی ـٓاهذی اهدٍیا اتلٓا -12

 . اشت شازرتر يارهت ه ازّارهت دٍیا كِ اهشت كؿ در يٌ دان كِ كس آن ةِ كصى ، ةپرّیزید دٍیا از

 6263 ح ، 152 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 طرارة كأٍْا اهصًاء اهی تصػد ـإٍْا اهًظوٓم دغٓة اتلٓا -13

 . يیرهد آشًان ةر آتض طػوِ چٓن كِ ةترشید يظوٓم ٍفریٌ از



 4621 ح ، 522 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 اهصیام االةدان زكاة ه زكاة طیئی هكن -14

 .اشت رهزُ ةدٍْا زكات ه اشت زكاتی چیزى ّر ةراى

 (62 ص ،4 ج اهكاـی،)

 . اهٓاهدیٌ هغلٓق اهتؾی اهدٍیا ـی اهوِ یػذوًْا اجَان -15

 . يادر ه پدر ٍاشپاشی ه ، تػدی0  يیدّد كیفر دْان ایٌ در خداهٍد را چیز ده

 45455 ح ، 462 ص ، 16 ج ، اهػًال كَز

 . اهَار غوی ادرأكى اهذد كصى غوی ادرأكى -16

 . اشت ٍزدیكتر دَْى ةِ اشت ددیتر كصى خٓردن در طًا از كس ّر

 32362 ح ، 4 ص ، 11 ج ، اهػًال كَز

 . هِ خوق هًا يیصر كال ـإن اهدٍیا طوب ـی أدًوٓا -14

 . رشد يی اهشت كصًت چِ ّر كس ّر ةِ زیرا ، ٍزٍید زرص ه ةاطید يػتدل دٍیا طوب در

 2133 ح ، اهتذارات كتاب ، يادِ اةٌ شٌَ

 .اهَار يٌ غتق اخرُ ه يؾفرة اهشطِ ه رزًة اههِ طْر ّٓ -15

 .دَْى آتض از آزادى پایاٍض ه يؾفرت اش يیاٍِ ه اشت رزًت اةتدایض كِ اشت ياّی ريظان

 (342،ص63االٍٓار،ج ةسار)

 اهوِ شتین ـی اهذْاد جى اهٓاهدیٌ ةر جى هٓكتْا اهصالة اهوِ اهی االغًال ازب -16

 . خدا راُ در دَگ آٍگاُ ، يادر ه پدر ةِ ٍیكی آٍگاُ ، اشت هكت ةِ ًٍاز خدا ٍزد در كارّا ةْتریٌ

 15564 ح ، 255 ص ، 4 ج ، اهػًال كَز

  االخفیاء االتلیاء اهوِ اهی اهػتاد ازب -22



 . گًَايَد پرّیزگاران خدا پیض در ةَدگان يستٓةتریٌ

 5626 ح ، 153 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

ََّى َه اهدیَاَر انَّ -21 َّْوكا اهدُّر ٌْ َا ِْْوكاُكْى ًُّا ه َكتوُكْى كاَن َي  .ُي

 .طًاشت كََدُ ّالك ٍیز ده ًّیٌ ه رشاٍد ّالكت ةِ را طًا پیظیَیان درّى ه دیَار ًّاٍا

 (244 ص اهَفس، دْاد)

 . كن هان أدهيْا اهوِ اهی االغًال ازب -22

 . ةاطد اٍدك چِ اگر ، اشت ةیظتر آن دهام كِ كاریصت خدا پیض در كارّا يستٓةتریٌ

 1325 ح ، كصرّا ه اهًصاـریٌ صالة كتاب ، يصوى صسیر

 كرةا غَِ أهكظؿ يؾريا غَِ دـع أه دٓع يٌ يصكیَا أطػى يٌ اهوِ اهی االغًال ازب -23

 دـع اه از را ززًتی یا راةپردازٍد اه كرض یا ، كََد شیر را ةیَٓایی كِ اشت آن خدا پیض در كارّا ةْتریٌ

 . ًٍایَد

 15655 ح ، 342 ص ، 6 ج ، اهػًال كَز

 .  اهػلن يٌ َاغٓد يال ال ، اهذْن يٌ َاطد ـلر ال -24

 . ٍیصت غلن از شٓديَدتر ياهی ّیچ ه ٍاداٍی از تر شخت تْیدشتی ّیچ

 (32،ص1كاـی،ج اصٓل)

 اهوصان زفظ اهوِ اهی االغًال ازب -25

 . اشت زةان ٍگْداری خدا پیض در كارّا ةْتریٌ

 4551 ح ، 551 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 دائر اليام تلال زق كوًة هدن غز اهوِ اهی اهذْاد ازب -26

 . گٓیَد شتًكار پیظٓای ةِ كِ اشت زلی شخٌ خدا پیض در دْادّا ةْتریٌ



 21134 ح ، االٍصار يصَد ةاكی ، ازًد يصَد

 االیادی غویِ كحرت يا اهوِ اهی اهطػام ازب -24

 . ةَظیَد آن ةر ةصیار گرهّی كِ اشت آن خدا پیض در ؽذاّا ةْتریٌ

 42416 ح ، 233 ص ، 15 ج ، اهػًال كَز

 . هاهريی اهخین إدراء تػاهی اهوِ اهی اهوْٓ ازب -25

 .  اشت تیراٍدازی ه دهاٍی اشب خدا پیض در ةازیْا ةْتریٌ

 12512 ح ، 344 ص ، 4 ج ، اهػًال كَز

 اهػوى ةؾاة یسب اهوِ ان اال يصوى، كن غوی ـریظة اهػوى طوب -26

 .دارد دهشت را غوى دٓیَدگان خدا ًّاٍا اشت، هادب يصوًاٍی ّر ةر غوى طوب

 (35 ص/دهم ةاب/ 1 ج كاـی اصٓل)

 . اذااكتظی هشًسا كظی اذا هشًسا اطتری اذا هشًسا ةاع اذا شًسا غتدا تػاهی اهوِ ازب -32

 . دارد دهشت اشت شْالٍگار دریاـت َّگام ه ـرهش َّگام ه خرید َّگام ةِ كِ را ةَدّای خداهٍد

 55 ح ، 15 ص ، اهفصازِ ٍْخ

 . هػتادُ أٍفػْى اهوِ اهی اهوِ غتاد ازب -31

 . اشت شٓديَدتر ةَدگان ةرای كِ اشت يستٓةتر خدا پیض كس آن ةَدگان دًوِ از

 56 ح ، 15 ص ، اهفصازِ ٍْخ

 . اهًدازیٌ هدُٓ ـی اهتراب أزحٓا -32

 . ةیفظاٍید خاك ، شتایظگران چْرُ ةر

 4662 ح ، 544 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

  هوؾیظ أكظًْى اهَاس اززم -33



 . اشت اٍدیظتر دهر كس ًِّ از ، اشت ةیظتر دیگران از خظى ةردن ـره در آٍكِ

 65 ح ، 14 ص ، اهفصازِ ٍْخ

 یػذتِ يٌ یخادن اهردن ـإن ، ةأخداٍْى اهَاس اختترها -34

 . پرهاز دَس ّى ةا دَس ّى كَد زیرا ، ةظَاشید يػاطراٍظان از را يردم

 126 ح ، 16 ص ، اهفصازِ ٍْخ

 . االين هطٓل اهْٓی ايتی غوی أخاف يا اخٓف -35

 . دارم ةیى دراز آرزهی ه ّٓس از چیز ّر از ةیض خٓیض ايت ةر

 4553 ح ، 462 ص ، 3 ج ، اهػًال كَز

 . الُ كوتؾاـن يٌ دغاء یصتذیب ال اهوِ أن هاغوًٓا ةاالداةة يٓكَٓن هأٍتى اهوِ ادغٓا -36

 ًٍی ختر ةی ؽاـن كوب از دغارا خداهٍد كِ ةداٍید ه ةاطید داطتِ یلیٌ خٓد دغای اداةت ةِ ه ةخٓاٍید را خدا

 . پذیرد

 3146 ح ، 42 ص ، 2 ج ، اهػًال كَز

 . ٍػویِ زرارة يٌ دياؽِ یؾوی ٍار يٌ ةَػویٌ یَتػن غذاةا اهَار أّن ادٍی -34

 ةِ كفظْایض زرارت از يؾزهی كِ دارد ةپا آتظیٌ كفض ده اشت آشاٍتر ًِّ از غذاةض آٍكِ دَْى يردم از

 . يیآید دٓش

 36524 ح ، 524 ص ، 14 ج ، اهػًال كَز

 . ةاهصیؿ طرةة يائة ةًَزهة اهًٓت دتذات ادٍی -35

 . اشت طًظیر طرةت صد ياٍَد يرگ ّای كظض آشاٍتریٌ

 42225 ح ، 566 ص ، 15 ج ، اهػًال كَز

  هاالطارة اهَظرهاهًذوس ـی ةیَْى ههیصٓ ؽظتان هّٓ یلض ـال اهًصویٌ ةیٌ ةاهلظاء أزدكى اةتوی اذا -36



 يیان ه كَد خٓدداری ازكظاهت ؽظب َّگام ةِ ةاید طٓد دچار يصوًاٍان يیان كظاهت كار ةِ طًا از یكی اگر

 . ٍگذارد تفاهتی اطارُ ه ٍظیًَگاُ ه ٍگاُ در دغٓا ارةاب

 15234 ح ، 122 ص ، 6 ج ، اهػًال كَز

 . اهًاء شلیًِ یسًی أزدكى یظن كًا اهدٍیا زًاُ غتدا اهوِ أزب اذا -42

 آب ٍٓطیدن از را خٓیض يریض طًا چَاٍكِ يیكَد يَع اه از را دٍیا ، دارد دهشت را ةَدّای خداهٍد هكتی

 . يیكَید يَع

 16565 ح ، 441 ص ، 6 ج ، اهػًال كَز                                                                            

 


