)1اِستؼوبلُ الؼَذلِ ٍَ االِحسبىِ هَُرِىُ ثِذٍامِ الٌِؼؤَِ.ثِ ًبس ثستي ػذالت ٍ ًًٌَ٘بسٕ خجش اص دٍام ًؼوت هٖ
دّذ[.ػَ٘ى اخجبس الشضب ]52/24/2
 )2لَ٘سَ هٌِّب هَي تَشَىَ دًُ٘بُُ لِذٌِِٗ ٍَدٌَُِٗ لِذً٘بُُ.اص هب ً٘ست اى ًِ دً٘بٕ خَد سا ثشإ دٌٗص ٍ دٗي خَد سا
ثشإ دً٘بٗص تشى گَٗذ[.ثحبساالًَاس ج  78ظ 346
)3أخوِل هُؼبضَشَتَيَ هَغَ الصَـ٘شٍ الٌَج٘شً.طست ٍ ثشخبست خَد سا ثب ًَچي ٍثضسٍ ًٌَ گشداى[.هستذسى
الَسبئل ج  8ظ]354
)4هَي كَشّجَ هِي هَهيٍ كَشّجَ اهللُ ػَي هَلجِِِ ََٗمَ الوِ٘بهِّٔ.شًس اًذٍُ هَهٌٖ سا ثضداٗذ خذاًٍذ دس سٍص ه٘بهت ؿن
اص دلص هٖ صداٗذ[.اصَل الٌبكٖ ج  2ظ]200
)5صبحِتُ الٌِؼؤَِ َٗدِتُ أى ََُٗسَغَ ػَلَٖ ػَ٘بلِِِ.آى ًِ صبحت ًؼوت است ثبٗذ ًِ ثش ّضٌِٗ خبًَادُ اش
ٍسؼت ثخطذ[.ثحبس االًَاس ج  78ظ ]335
)6هَي صاسَّب ثِوُنٍّ ًَوَي صاسًَّٖ.شًِ{حضشت هؼصَهِ}سا دس هن صٗبست ًٌذ چٌبى است ًِ هشا صٗبست ًشدُ
استً[.بهل الضٗبسات ظ]536
)7الوُسلِنُ الّزٕ َٗسلِنُ الوُسلِوَُىَ هِي لِسبًِِِ ٍََٗذَُُ ٍَ لَ٘سَ هٌِّب هَي لَن َٗأهَي خبسُُُ ثََائ٘لَُِ.هسلوبى ًسٖ است ًِ
هشدم اص دست ٍصثبى اٍ آسَدُ ثبضٌذ ٍاص هب ً٘ست آى ًِ ّوسبِٗ اش اص ضش اٍ دس اهبى ًجبضذ[ػَ٘ى اخجبس
الشضب ج  1ظ]24
)8الٌبسُ ضَشثبىِ ثبلؾٌ ال ٌَٗتَلٖ ٍَ طبلتُ ال َٗدِذ ُ.هشدم دٍ گًَِ اًذٗ:بثٌذُ إ ًِ (ثِ ٗبكتِ اش) ثسٌذُ ًوٖ
ًٌذ ٍ خٌَٗذُ إ ًِ ًوٖ ٗبثذ[.ثحبساالًَاس ج  78ظ ]253
)9ثِشُالَلِذَٗيِ ٍاخِتٌ ٍَ اِى ًبًب هُطشً٘يِ ٍَ ال طبػََٔ لَُْوب كٖ هَؼصِِ٘ٔ الخبلِنً ًٌٖ٘.شدى ثِ پذس ٍ هبدس ٍاخت
است اگش چِ هطشى ثبضٌذ ٍ ًجبٗذ دس هؼص٘ت خبلن اص آًبى اطبػت ًشد[.ثحبساالًَاس ج  74ظ ]72

 ٍَ)10هَشٍاًِجبسًَُن ٍَاسحَوَا صِـبسًُِن ٍَ صَلَُا اَسحبهٌَُن.ثِ ثضسگتشّبٗتبى احتشام ثگزاسٗذ ٍثب ًَچٌتشّبٗتبى
هْشثبى ثبض٘ذ ٍ صلِ سحن ًوبٗ٘ذ[.ػَ٘ى اخجبس الشضب ػلِ٘ السالم ج  2ظ ]265
)11هِي اخالمِ االًج٘بءِ ٍَاَلتٌََظُقُ.پبً٘ضگٖ اص اخالم پ٘بهجشاى است[.اصَل ًبكٖ ج  5ظ .567ح]50
)12صِذٗنُ ًُلُ أِهشٕ ػَولُُِ ٍػَذٍُُُُ خَْلُُِ.دٍست ّش ًس خشد اٍ ٍ دضوي ّشًس ًبداًٖ اٍست[.تحق
الؼوَل]
 )13اَلتَََدُدُ اِلَٖ الٌبسِ ًِصقُ الؼَولِ.اظْبس دٍستٖ ثب هشدم ً٘وٖ اص خشد است[.تحق الؼوَل]
ًَ )14وبلُ الذٗيِ ٍِالَٗتٌُب ٍ الجَشاءَُٓ هِي ػَذًٍُِِبً.وبل دٗي دس ٍالٗت هب ٍث٘ضاسٕ خستي اص دضوي
هبست[.هستطشكبت السشائش ]1493
 )15ثِبلضُّذِ كِٖ الذًُ٘ب أَسخَش الٌَدبَٓ هِي ضَشِ الذًُ٘ب.ثب صّذ دس دً٘بست ًِ ثِ سّبٖٗ اص ضش دً٘ب
اه٘ذٍاسم[.ػَ٘ى اخجبس الشضب ػلِ٘ السالم ج  2ظ  139ح]3
 )16اًَِّوب الٌبسُ سَخُالىِ :هُستَشِٗحُ ثِبلوََتٖ ٍَ هُستَشاحُ هٌُِِ ثِِِ.هشدم دٍ دستِ اًذ ٌٖٗ آًٌِ ثب هشٍ آسَدُ هٖ
ضَد دٗگشٕ آًٌِ هشدم ثب هشگص اص دست اٍ آسَدُ هٖ ضًَذ [ هسٌذ الشضب ػلِ٘ السالم ج  1ظ ]263
ًَ )17المُ اهللِ ال تَتَدبٍَصٍُُُ ٍَ ال تَطلُجَُا الُْذٕ كِٖ ؿَ٘شُِِ كَتَظِلَُا.اص حضشت سضب ػلِ٘ السالم پشس٘ذم:إ پسش
پ٘بهجش"دسثبسُ هشآى چِ هٖ كشهبٖٗ؟ كشهَد:هشآى ًالم خذاست اص آى كشاتش ًشٍٗذ ٍّذاٗت سا دس ؿ٘ش هشآى
هدَٗ٘ذ ًِ گوشاُ هٖ ضَٗذ[.هسٌذ الشضب ػلِ٘ السالم ج  1ظ ]308
 )18هَي سأَلَ اهللَ التََك٘نَ ٍَلَن َٗدتَِْذ كَوَذِ اِستَْضَءَ ثٌَِلسِِِّ.شًس اص خذاًٍذ تَك٘ن ثطلجذ ٍلٖ تالش ًٌٌذ اٍ
خَد سا هسخشُ ًشدُ است[.هسٌذ الشضب ػلِ٘ اسالم ج  1ظ ]283
 )19هَي حبسَتَ ًَلسَُِ سَثِحَ ٍَ هَي ؿَلِلَ ػٌَْب خَسِشَّ.شًس ثِ حسبة خَدش سس٘ذگٖ ًٌذ سَد هٖ ثشد ٍ ّش
ًس اص خَد ؿبكل ضَد صٗبى هٖ ًٌذ[.هسٌذالشضب ج  1ظ]302

 )20خَ٘شُ الوبلِ الوَشءِ رخبئِشُ الصَذَهَِٔ.ثْتشٗي داساٖٗ اًسبى اًذٍختِ ّبٕ صذهِ است[.تٌجِ٘ الخَاطش ]2/182
 )21اَلتََاضُغُ أَى تُؼطَِٖ الٌبسَ هب تُحِتُ اَى تُؼَطبُُ.كشٍتٌٖ آى است ًِ ثب هشدم چٌبى سكتبس ًٌٖ ًِ دٍست
داسٕ ثب تَ سكتبس ضَد[.اصَل ًبكٖ ]2/124/13
 )22هَي اِستِلبدَ اَخب كِٖ اهللِ ػَضٍََخَلَ اِستِلبدَ ثَ٘تبً كِٖ الدٌََّٔ.شًِ دس ساُ خذا ثشادسٕ ثِ دست آٍسد دس ثْطت
خبًِ إ ثِ دست آٍسدُ است[.ثَاة االػوبل ]1/182
 )23اِىَّ اهللَ ثٌََشَُُ ضُْشََٓ الؼِجبدَِٓ ٍَ ضُْشَُٓ الٌبسِ.خذاًٍذ اًگطت ًوب ضذى دس ػجبدت ٍ اًگطت ًوب ضذى دس
ثشاثش هشدم سا ًبخَش هٖ داسد[.االهبلٖ للطَسٖ ]1348/694
 )24تَجتَـِٖ لِلشَخُلِ أَى ََُٗسَغَ ػَلٖ ػَ٘بلِِِ لِئال َٗتَوٌَََا هََتَُِ.سضاٍاس است ًِ هشد دس ّضٌِٗ ّب ٍ خشخْب ثشخبًَادُ
خَد تَسغ ٍ گطبٗص دّذ تب آسصٍٕ هشگص سا ًذاضتِ ثبضٌذ[.هي ال ٗحضشاللوِ٘ ج  23ظ]68
 )25اَلصُوتُ ثبةُ هِي اثَاةِ الحٌِؤَِ أَى الصُوتَ ٌَٗسِتُ الوُحَجََٔ اًَُِِّ دل٘لٌ ػَلٖ ًُلِّ خ٘شٍ.خبهَضٖ دسٕ اص
دسّبٕ حٌوت "خوَضٖ هحجت آٍسد ٍثش ّش خ٘شٕ سٌّوبست[.تحق الؼوَل]
)26لَتَأهُشَىَ ثِبالوَؼشٍفِ ٍَ لَتٌََْي ػَيَ الوٌٌَُش.اٍَ لََ٘ستَؼوِلَيَّ ػَلٌَُ٘ن ضِشاسًُُن كََ٘ذػَُِ خِ٘بسًُُن كَال ُٗستَدبةَ لَُْن
.حتوب اهشثِ هؼشٍف ًٍْٖ اص هٌٌش ًٌ٘ذ ٍگشًِ اضشاستبى ثش ضوب هسلط ٍحبًن هٖ ضًَذ آًگبُ خَثبًتبى ّن
دػب هٌٌٌ٘ذ اهب دػبٗطبى هستدبة ًوٖ ضَدٍ[.سبئل الط٘ؼِ ج  11ظ ]394
)27اِػلَن اًََُِّ ال ٍَسَعَ اًَلَغُ هِي تَدٌَُتِ هَحبسِمِ اهلل ٍَ الٌَقُ ػَي اَرَٕ الوَُهِيِ.ثذاى ًِ ّ٘چ ٍسع ٍ پشّ٘ضًبسٕ
سَدهٌذتش اص پشّ٘ض اص حشاهْبٕ خذا ٍ اختٌبة اص ارٗت هَهي ً٘ست[.كوِ الشضب ظ 356
 )28هَي لَوَِٖ كو٘شاً هُسلِوبً كَسَلُنَ ػَلَِِ٘ خِالفَ سَالهَُِ ػَلَٖ االَؿٌ٘بءِ لَوَِٖ اهللَ ػَضٍََّخَلُ ََٗمَ الوِ٘بهَِٔ ٍَ ََُّ ػَلَِِ٘
ؿَضَجبىُّ.شًس هسلوبى تْذٗذستٖ سا دٗذاس ًٌذ ٍ ثِ اٍ سالم دّذ اهب هتلبٍت ثب سالهٖ ًِ ثِ ثشٍتوٌذاى

هٖ دّذ سٍص ه٘بهت خذاًٍذ سا دٗذاس هٖ ًٌذ دس حبلٖ ًِ خذا ثش اٍ خطوگ٘ي است[ػَ٘ى اخجبس الشضب ج
 2ظ]57
 )29ال تَذػَُا الؼَوَلَ الصبلِحَ ٍَ االِختِْبدَ كِٖ الؼِجبدَِٓ اِتٌبالًػَلٖ حُتِ آلِ هُحَوَذٍ ػلْ٘ن السالمً.بسضبٗستِ ٍ
ًَضص دس پشستص ٍػجبدت سا تٌْب ثِ اػتوبد ٍ پطت گشهٖ آل هحوذ (صلٖ اهلل ػِ٘ ٍآلِ) سّب ًٌٌ٘ذ[.كوِ
الشضب ظ]339
ٌََُٗ )30ىُ الشَخُلُ َٗصِلُ سَحِوَُِ كٌَََُ٘ىُ هَذ ثَوَِٖ هَي ػُوشُِِ ثَالثُ سٌِ٘يَ كَُ٘صَِ٘شُّب اهللُ ثَالث٘يَ سٌَََٔ ٍَ َٗلؼَلُ اهللُ هب
َٗطبءُ.گبّٖ ًسٖ صلِ سحن هٖ ًٌذ دسحبلٖ ًِ اص ػوشش سِ سبل ثبهٖ است خذاًٍذ (ثخبطشاٗي
ػول)ثبهٖ هبًذُ ػوشاٍ سا سٖ سبل هٖ ًٌذ ٍ خذا آًچِ ثخَاّذ هٖ ًٌذ[.اصَل ًبكٖ ج  2ظ ]150
 )31اِرا ًَزِةَ الَُالُُ حُجِسَ الوَطَشٍََاِرا خبسَالسُلطبىُ ّبًَت اَلذٍَلَُٔ ٍَاِرا حُجِسَتَ الضًَبُٓ هبتَتِ الوَََاضِّٖ.شگبُ
صهبهذاساى دسٍؽ ثگٌَٗذ خطٌسبلٖ هٖ ضَد ّشگبُ حبًن ستن ًٌذ حٌَهت سست هٖ ضَد ٍ ّشگبُ صًبت
ًپشداصًذ چْبس پبٗبى هٖ ه٘شًذ[.اهبلٖ ض٘خ هل٘ذ ظ ]310
 )32الصِّـبئِشُ هِيَ الزًَُةِ ظُشُمُ اِلٖ الٌِجبئِشٍَِ هَي لَن َٗخَقَ اهللَ كِٖ الول٘لِ لَن َٗخَلُِ كِٖ الٌَث٘شِ.گٌبّبى ًَچي
ساّٖ ثِ سَٕ گٌبّبى ًج٘شُ است ّشًس ًِ دس گٌبّبى ًَچي اص خذا ًتشسذ دسهَسد گٌبّبى ثضسٍ
ثس٘بسّن اص اٍ ًوٖ تشسذ[.هسٌذاالهبم الشضب ج  1ظ]290
 )33هَي خَلَسَ هَدلِسبً ُٗحٖ كِِ٘ أهشًِب لَن َٗوُت هَلجُُِ ََٗمَ تَوَتُ الوُلَةّ.شًِ دس هدلسٖ ثٌطٌ٘ذ ًِ دسآى ٗبد
هب (اّل ث٘ت)صًذُ هٖ ضَد هلجص دس سٍصٕ ًِ هلت ّب هٖ ه٘شًذ ًوٖ ه٘شًذٍ[.سبئل الط٘ؼِ ج 44ظ]278
 )34ال َٗدتَوِغُ االلُ اِالّ ثِخَصبلٍ خَوسٍ :ثِجُخلٍ ضَذٗذٍ ٍَاَهَلٍ طََٗلٍ ٍَ حِشظٍ ؿبلِت ٍَ هَط٘ؼَِٔ الشَحِنِ ٍَ اٗثبسِ الذًُ٘ب
ػَلٖ اٙخِشَٓ.هبل ٍثشٍت خوغ ًطَد هگش ثب داضتي پٌح خصلت :ثخل ضذٗذ ,آسصٍٕ دساص ,آصهٌذٕ چ٘شُ
,سس٘ذگٖ ًٌشدى ثِ خَٗطبى ٍ ثشگضٗذى دً٘ب ثش آخشت[.الخصبل ]282/29

 )35الوُستَـلِشُ هِي رًَتٍ ٍَ َٗلؼَلُِ ًَبالوُستَْضِئَ ثِشَثًِِّ.سٖ ًِ اص گٌبّٖ استـلبسهٖ ًٌذ ٍثبصآى سا اًدبم هٖ
دّذ هبًٌذ ًسٖ است ًِ پشٍسدگبسش سا سٗطخٌذ ًٌذ[.اصَل ًبكٖ ]2/504/3
 )35هِي ػَالهبتِ اللِوِ الحِلنُ ٍالؼِلنُ ٍالصُوتَ.اص ًطبًِ ّبٕ كوبّت ثشدثبسٕ ٍداًص ٍخبهَضٖ
است[.االختصبظ 2326
 )37سُئِلَ ػَي حَذِ التًَََُلِ؟ كَوبلَ ػلِ٘ السالم :أَى ال تَخبفَ اَحَذا اِالّ اهلل.اص حضشت تؼشٗق تًَل سا
پشس٘ذًذ؛كشهَدًذ:اٗي است ًِ خضاص خذا ًتشسٖ[.تحق الؼوٌَل]
 )38هَي تَجَسُنَ كٖ ٍَخِِ اَخِِ٘ الوَُهِيِ ًَتَتَ اهللَ لَُِ حَسًٌََٔ ٍَ هَي ًَتَتَ اهللُ لَُِ حَسًٌََٔ لَن ُٗؼَزِثَُِّ.شًِ ثِ سٍٕ ثشادس
هَهي خَد لجخٌذ ثضًذ,خزاًٍذ ثشاٗص ثَاثٖ خَاّذ ًَضت ٍّشًِ خذاًٍذ ثشاٗص ثَاثٖ ثٌَٗسذ اٍسا ػزاة
ًخَاّذ ًشد[.هصبدهِ االخَاى ]1/157
 )39هَي سَضَِٖ ثبلَ٘س٘شِ هِيَ الحَاللِ خَلَّتوًَََتَُِ ٍَ تٌََؼُنَ اَّلُُِ ٍَ ثَصُشَُُ اهلل داءَ الذًُ٘ب ٍَ دائِْب ٍَ اَخشَخَُِ هٌِْب
سبلِوبًً.سٖ ًِ ثِ هبل حالل اًذى ساضٖ ضَد هخبسخص سجي هٖ ضَد خبًَادُ اش ثشخَسداس هٖ گشدًذ
,خذاًٍذ اٍ سا ثِ دسد ٍ دسهبى دً٘ب ثٌ٘ب هٖ ًٌذ ٍ اٍ سا سبلن ٍثٖ گٌبُ اص دً٘ب ثِ داسالسالم ثْطت ث٘شٍى هٖ
ثشد [.هسٌذ االهبم الشضب ج1ظ]269
 )40هَي أَسادَ أَى ال ََٗرَُِِٗ هِؼذَتُُِ كَال َٗطشِة ثَ٘يَ طَؼبهِِِ هبءًّ.شًِ هٖ خَاّذ هؼذُ اش آصاسش ًذّذ دس ث٘ي
ؿزا آة ًخَسد[.ثحبساالًَاس ج 62ظ]323

