
 هداىض در احادیث داىظهيد ارزش

 

 ةی غلم از کصیکٌ نیداىصتم کاش:  اشت فرنُدً غالم غیر ه غالم افراد تفاهت ه غلم ارزش ی درةارً( ع) غلی

 .اشت ىیاهردً ةدشت چیز چٌ طدً نيد ةَرً غلم از کٌ آىکس ه. اشت آهردً ةدشت چیز چٌ ناىدً ىصیب

 022 ی کلهٌ ،082ص ، 02 جلد ، الحدید اةی اةو طرح:  نيتع

 

 ةزرگی خاىدان چٌ اگر ، اشت گراىقدر ه غزیز ، غالم آىکٌ چٌ ةکُطید ادب ه غلم در: اشت فرنُدً(ع) غلی

 .ةاطد جُان اگرچٌ ه ، ةاطد ةضاغت ةی فقیر چٌ اگر ، ىتاطد نيتصب

 818 ی ،کله330ٌ ص ، 02 جلد ، الحدید اةی اةو طرح:  نيتع

 

 آخرت ه دىیا خیر ، اشت غلم اجر ةر اه اقدس ذات پرشتض ه الَی فرنان از اطاغت:  فرنُد( ص) اکرم رشُل

 .نیظُد اىصان دانيگیر ىاداىی ه جَل از آخرت ه دىیا طّر ه ، آید نی ةدشت غلم پرتُ در

 48،ص1،جلد ةحار:  نيتع

 

 داىض ه ةیفزاید خُد اىدیظٌ ةر را خردنيد صائب ىظر کٌ آىصت غاقل نرد ی طایصتٌ: اشت فرنُدً(ع) غلی

 .دٍد پیُىد داىظهيدان ةػلم را خُیض

 388،ص غررالحکم:  نيتع

 

 ه نیکيد افزهن خُیض ةيفس را خُد تُجٌ نیظُد زیادتر آدنی داىض کٌ ىصتت ٍر ةٌ: اشت فرنُدً(ع) غلی 

 .نیاىدازد ةکار را خُد کُطض ه شػی صالح ه ةصػادت ىیل ةرای

 312،ص0 نصتدرک:  نيتع

 



 .اشت ةخظی جهر ه نفید داىض ، زىدگی ٍای تجرةٌ:  اشت فرنُدً( ع) غلی

 33ص غررالحکم،:  نيتع

  

 غلم کٌ اشت کصی رشتگار ه خُطتخت:  فرنُدً( ع) حصیو حضرت ةٌ خُد هصایای ضهو در( ع) غلی

 اشاس ةر تيَا گفتارش ه ،رفتار شکُتض ه گفتو شخو ، کردىض رٍا ه ،گرفتو دطهيیض ه ،دهشتی هغهلض

 .ةرىدارد قدنی پرهردگار انر خالف ةر ه ةاطد اشتُار الَی رضای

 21،ص الػقُل تحف:  نيتع

 

 

 غهل ه غلم

 داىض از جَان در کٌ اشت غالهی پرهردگار ىزد نردم ةدتریو قیانت در ، اةاذر ای:  فرنُد( ص) اکرم رشُل

 :فرنُد دیگر حدیث در ه.  اشت ىيهُدً پیرهی آن از ه ىکردً اشتفادً غهالو خُد

 120ص اللختار لئالی:  نيتع

 

 .اشت ىکردً نيد ةَرً را اه داىظض، ه ىيهُدً غهل ةػلهض کٌ اشت غالهی ةرای قیانت در غذاب طدیدتریو

 002ص 1 جلد هّرام ی نجهُغٌ:  نيتع

 

 غلم ه غقل

 آنُزی غلم ةا اشت ةظر طتیػی ٍای شرنایٌ از ه اىصان اختصاصی ی غریزً کٌ غقل:  اشت فرنُدً( ع) غلی

 .یاةد نی افزایض اىدهزی تجرةٌ ه

 46،ص غررالحکم:  نيتع

 



 .اشت آدنی غقل تأیید ه تقُیت ی نایٌ داىض ه غلم تحصیل کٌ:  اشت فرنُدً ىیز ه

 086،ص0 نصتدرک:  نيتع

 

 تقُیت ه غقل طگفتی ةاغث ، غلهی نصائل در گیر پی ه ةصیار ی نطالػٌ:  اشت فرنُدً( ع) صادق انام  

 .اشت فَم ه فکر ىیرهی

 30،ص1 ةحارز:  نيتع

 

 .اشت ضاللت ه گهراٍی ىتاطد غقل انضاء ه تأیید نُرد کٌ غلهی آن ٍر:  اشت فرنُدً( ع) غلی

 384،ص غررالحکم:  نيتع

 

 .طد آىان ىاةُدی ه قتل ةاغث غهلظان کٌ غالهی نردم ةصا چٌ:  اشت فرنُدً( ع) غلی

 042غرر،ص فَرشت:  نيتع

 

 .اشت غلم ةدتریو شازی تتاً ه فاشد را خُد ٍدایت آىان ةا کٌ غلهی:  اشت فرنُدً( ع) غلی

 888،ص غررالحکم:  نيتع


