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 میبسم اهللا الرحمن الرح
ـ  ع مالَالس و ةُالَالص  و ،هحد و الِعتَالمرِیبِ الکَ هِلَّ لِ مدلحاَ      ی لَ

بِنَ ن الَ ملفَ خَ یه، م حدٍم و هِی آلِ لَع و  هِحبِص و  نَیذِ الَّ هِینِؤمِم 
ائُجوا بعده. 

 بلنـگ وآگـاه بولنـگ       !حرمتلی مبتدي طالب علم لر    : عدا ب ماَ     
نهائیه برمدق وقت    ثذنگ ابتدائی کالس لردا بولب دوره متوسطه و       

 فـن لرگـا قـدم       اولقـان  اتب ادبیات نی طی ادمانی و     مر لرنگذدا و 
  ثذلرگا نصـیحت اوردمـک اُچـن و        ،غُویمانی دورن یغدي لرنگذدا   

لرنگذي پیغمبر علیه السالمنگ گـوهر یـالی گـب لـري بلـن               فکر
حـدیث نـی    ) 500( ثورمق اچن غیثغجق حدیث لـردن بـاش یـذ         

ـ  الم تحفَ« ایشرب اوذ انا دلنگذدا ترجمه ادب شو       ـ  یتِ ـ  تَ ین فِ  ۀرجم
آدلی رساله نی ثذنگ     »سلم ه و ین صلی اهللا عل   یمِ االَ یبِ النَّ ثِیحادِاَ

 شونی اوقیب و اوقدب بافیدلنرثنگـذ دیـان امیـدم        ثذلر .اچن یذدم 
 .رِیالخَم بِمتَ  وبر ایا نَیلَل عهس ر وسعتُالَ ر وس یبر. بار

 .دالرحمن بن مال آنّا محمدم عبکُرِی خَاءِعدی لِاجِلرَّاَ     
 7/2/1390چهارشنبه 
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 .وبی لِمن تَرَك الجهلَطُ  -1

،کی اول کشـی بلمثـذلگی       بوشلق بـولثن اول برکشـی گـا        :ترجمه
 . یعنی دین نی بلیان لردن بولبدي.طشالبدي

 .نٍؤمِ ملِّی کُعلَ هضَیرِ فَلمِ العِبلَطَ  -2

هر بر مسلمان   دین دستورلرنی بلمک لگنگ ایذندا گذمک       : رجمهت
 .ا فرض بولن بیرق درغ

 .ةِ ادب العِلُفضَ اَلملعِاَ  -3

. لرنی بلمک لک عبادت ننگ انگکی غوثی در        دین دستور : ترجمه
 .یعنی خدایا بنده لک ادمک لگنگ آنگر بشی در

 . اَلحِکمه ضَالَّه المؤمِنِ-4
   .پیدالی بلم مسلمان کشی ننگ یتگثی در: ترجمه

 .ی الصغَرِ کَالنَّقشِ فِی الحجرِ اَلحِفظُ فِ-5
یاشلق دا یاد آلمق لق گویا داش نی اُویب یذنا نقش ثلـنن         : ترجمه

 .یالی در
 . اَلعِلم خَزَائِنُ و مِفتَاحها اَلسؤَالُ-6
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لرنـگ آچـري    رانبـا رلري در و شول    انبادینی بلم لر آلتن      :ترجمه
 .ا یتشملی دریعنی ثورمق بلن آلتن یالی بلم گ. ثُورمق در

ا           -7 ا رِضـاً بِمـتَهاَجنِح الَئِکَهالم طُ لَهالعِلمِ تَبس طَالِب 
طلُبی. 

ایذندا گذیان آدم اُچن فرشته لر غانت لرنی        دین بلمک لگنگ    : ترجمه
 .ییرلر شول آدمنگ اثلیان زادندن راضی بولمق لري اُچن

 .لم طَرِیقٌ و طَرِیقُ الجنَّهِ اَلعِئٍ لِکُلِّ شَ-8

 هر بر زاد اچن یول بار در، اُچماخنگ یولی دیـن دسـتور            : ترجمه
 .لرنی بلمک در

 .اءِده الشُّمِن د مِلُفضَ اَاءِملَ العادد مِ-9

  لرنگ خط یذیان غَرا غُوري، شهید      یانلرنی بِل  دین دستور : ترجمه
 .راق در لرنگ غانندن دا غوي

 .هعسم ییرٍن خَ مِنُؤمِ المعشبن ی لَ-10
یعنی دین . هرگیذ مسلمان آدم غوي گب نی اشدمک دن دویمذ: ترجمه

 . استادندن دین دستورلرنی اورنمک دن یادمذیاناورن
      11-م بِلَمِن ع معلَا یملِقَفِّ و ا الَمعلَیم. 
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 شـول آدم    ،هیثی بر آدم اوذ بلیان دستورنی دوغري ایشلثا       : ترجمه
 .مک لگا غبد گترلرنی بلمیان زادلرنی بل

 
 .دٍابِ علفِن اَ مِیسبلِی اِلَ عدشَ اَداحِ ویهقِ فَ-12

لرنی بلب خدایا بنـده لـک ادیـان بـر کشـی،              دین دستور : ترجمه
لرنی بلمانی خـدایا بنـده لـک ادیـان           شیطاننگ ترثنا، دین دستور   

  .گُیچلی درنگ کشی دن مِ
 .ءِآینبِ االَاءفَلَ خُاءملَلع اَ-13

 .لرنگ اُورن بثرلري در  لر پیغمبریاندین دستورلرنی بِل: ترجمه
 .لمِالعِ بِلُعمن ی ممالِلع اَ-14

 دنگـا اوذ بلمنـا گـورا        یـان، لرنـی بل   چِن دن دین دسـتور    : ترجمه
 . دریان آدمایشلَ

 .رضِی االَ فِ اهللاِینُمِ اَمالِلع اَ-15
م بیـک طنگـري      آد یانلرنی دوغري بلب ایشل    دین دستور : ترجمه

 .ننگ یر یذندا انگکی انملی آدمثی در
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16-رُقِّ وعلَن تَوا ممِونَم العِنه لم. 
 .لرنی اورنن آدم لرنگذي ثیالب اُوللدنگ ثذلر اُوذندن دین دستور: ترجمه

 .عفَا نَ ملمِ العِیرُ خَ-17
 .دینی بلم لرنگ انگکی غوثی، بلم ایثنا بافیدلی بولنی در: ترجمه

 
 .یتِم اُهینَ زِاءملَلعاَ -18

 .لرنی بلیان آدم لر مننگ اُمتم ننگ گورکی در دین دستور: ترجمه
19-م وتمِالِ العصِ میبتُ الَهرُجب. 

لرنی بلیان کشی ننگ اولمک لگـی، کمچلگـی          دین دستور : ترجمه
 .دولدرلمیان یاث و گورگی در

 .ئٍ شَلُّ کُهنُلع یلمِ العِماتِ کَ-20
ـ دینی بلم لرنی مسلمان لر    : ترجمه ـ ا اوردمـانی گیـذلیان آدم      غ  ،اغ

 .بارچا زادلر غرغش ادرلر
21-م یراً خَهِ بِ اهللاُدِرِن یقِّفَ یفِهه ینِی الد. 
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 ،ا بتر غولغی برمک لگی اثلثـا      غهیثی بر آدم    طنگري  بیک  : ترجمه
 .لرنی یغشی بلیان ادر شونی دین دستور

 .قهلفِ اَینِا الدذَ هادم عِ وادم عِئٍ شَلِّکُ لِ-22
هر بر زاد اُچن دیرك بار در، شو اسالم دین ننگ دیرگـی             : ترجمه

 .لرنی بلمک در دین دستور
23-م یئاً شَلَهِن جع اداه. 

 .هر کم اُوذ بلمیان زادنی اوذنا دشمان تُوتنر: ترجمه
 

 .هلَالَ ضَهلُلجاَ -24
 .ذلک آذشمقلق درلرنی بلم دین دستور: ترجمه

 .وادوسن تُ اَبلَوا قَهقَّفَ تَ-25
 !لرنـی اورنـب بلنـگ      یاش وقـت لرنگـذدا دیـن دسـتور        : ترجمه

 .یالی اوللنگذدا اورنماگا اُطنب دین بلمیان لردن بولمذ
 .الَب الجِعقلَ تَالِج الرِّهم هِ-26

 .آدم لرنگ طغالّثی داغ لري یرندن غُوپرر دیو: ترجمه
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 .اءِحنَالشَّ بِبذهِ تُهحافَص المنَّاِوا فَحافَص تَ-27
ا ثطشنگذدا شـوننگ النـدن توتـب        غمسلمان دوغن لرنگذ  : ترجمه

 .گورشنگ شول الدشمنگذ شوننگ یرگنداکی کینه لري گدرر
28-ن تَ ماضَوهِلّ لِعفَ رعاهللاُه . 

هیثی بر آدم بیک طنگري ننگ راضی لغی اُچن پـث پـال             : ترجمه
 .، بیک طنگري شونی اولی درجه گا یتشدررک ادثال

29-کَن تَ مقَرَب صماهللاُه . 
هیثی بر آدم اوذنی اولقان تودثا بیک طنگري شول کشینی          : ترجمه

 .دوب اتک ثلر
 

 .قاًخالَم اَهنُاسِحی اَتِم اُاری خِ-30
مننگ اُمتمنگ انگکی غوي لري، غلق لري بتر غوي بولن          : ترجمه

 .لر درآدم 
31-ن اَ محی فَتِطرَ فِببِنَّستَلی یتِنَّس. 
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ی ثُویثا مننگ یولم بلن غهیثی بر آدم مننگ یروم دا بولمق ل: ترجمه
 .یولّنثن

32-ن اَ محوماً قَبرَشِ حم عمه. 
نی ثُویثا قیامت گنن دا شول آدم نی        ه  هیثی بر آدم بر طایف    : ترجمه

 .لرثی بلن تُورذه شول ثوین طایف
 .انِثَاروتَ یُةاود الع ودلو اَ-33

 اُولَن لردن ایذنداکی لرگا یدیان پاي   ق و دشمن ل   قدوست ل : ترجمه
 .بولب غالر
34-ا مِ ممِن آدفِالَّ اِی حِهِأسِی ر کمه. 

ـ         : ترجمه ه ثنـدا هـر     آدم لردن هیچ بر آدمی بولمذ مگر شوننگ کلّ
 . بار درهیل لی دیغی و دشِنجا

 .اهمح تَهنَس الحهئَیِع الستبِ اَ-35
 . شول اربد ایشنگ گناثنی اُوچرر،اربد ادن ایشنگا غوي ایشی تِرکا: ترجمه

 یلِبِس یفِ ادِه الجِ نَ مِ دِسجِی الم لَ اِ احوالرَّ  و ودلغُ اَ -36
 .اهللاِ
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 بیـک   ،دا و آغشم دا مسجدگا غـدناب دورمـق لـق           ارتیر: ترجمه
 .نفس و شیطان بلن ثوش ادمک در یولنداطنگري ننگ 

 .اءٍ دلِّن کُ مِاءفَ شِابِتَ الکِهحاتِ فَ-37
بارچـا  ) سوره ثـی (قرآن شریفنگ حمد آدلی الکی بولگی      : ترجمه

 .لرنگ درمانی در درد
38-ن الَ میرحالَم یرحم. 

، خلـق   هیثی بر آدم خلق لرنگ آونجنا یرگی ینمیان بولثـا         : ترجمه
 .اوننگ آونجنا یرك لرنی یقمذلرلردا 

 .رشِ العلِّی ظِ فِی اهللاِ فِونَابحتَلم اَ-39
 ،بیرلرنـا ثـویگی طبـدرنلر      بیک طنگري ننگ یولنـدا بیـر      : ترجمه

 .لرلربوثندا ا قیامت گنن دا عرش ننگ کُولگ
 .انُسیلنِّ اَلمِ العِه آفَ-40

 .وندمق درنن بلم لرنی اُدین بلم لرننگ اَمگگِی، اور: ترجمه
 . اهللاِورِنُ بِرُنظُ یهنَّاِ فَنِؤمِ المهاسرَ فِواقُتَّ اِ-41

 مسلمان آدمنگ آنگندن و ثینندن غورقنگ، اول آدم بیک: ترجمه
 . طنگري ننگ برن نوري بلن گوذّیان در
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 .مِالِ العهلَّوا زرحذَ اِ-42
 لرنـی بلیـان کشـی ننـگ آیغـی طایمغنـدن       دیـن دسـتور   : ترجمه

 .یعنی یلنگشب آذشمغندن. قنگغور
 . اهللاِمالَ کَمِالَ الکَنُحس اَ-43

 .ثوذنگ انگکی غوثی بیک طنگري ننگ ثوذي در: ترجمه
 .حضِفتَ تَیالَ کَکرجظ فَحفَ اِ-44

 .یالی ثن اُوید یرنگی ثقال، تاکی ثن خلق اچندا یگرنجی بولمذ: ترجمه
ـ   اهللاُ اكا آتَ ذَ اِ -45 ـ  فَاالً م رَلیـ لَ ع ـ  اَکی ـ  نِرَثَ اهللاِهِعم و  

 .هتَامرَکَ
 ثـن دا بیـک   هوکمـان  ،هر وقت بیک طنگري ثنگا بایلق برثـا  : ترجمه

 .گورلثن طنگري ننگ یونجا برن زادي ننگ بلگثی و ثنگا ادن ثیلغی
 .یهِلَ اِاسِ النَّجائِو حرَی صیراً خَبدٍع بِ اهللاُادرا اَذَ اِ-46

ي بر بنده ثنا بتر یغشی لق ادمک لگی         هر وقت بیک طنگر   : ترجمه
ا گرکلی ادر و خلق لرنگ یومش لرنی شـونگا          غاثلثا شونی آدم لر   

 .دشِرر
 .وهمکرِاَ فَومٍ قَیرُبِم کَاکُتَا اَذَ اِ-47
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 .ننگ بشدغی گلثا، شونگا ثیلغ ادنگه هر وقت ثذلرگا بر طایف: ترجمه
 .عقِالَ باری الدعد تَینُمِلی اَ-48

لـري غُـوردِب تقـر چـول     یورد   ،یلن دن آنت اچمک لک    : رجمهت
 .لرگا دوندرر

 .ربدتَ فَمراً اَدترا اَذَ اِ-49
 . شونگا یغشی اُویلنش،هر وقتدا بر ایش ادمک لگی اثلثنگ: ترجمه

 .یفلَ السدِ الینَ مِیرٌا خَلی العدلی اَ-50
ـ  انگکی اُثکی ال بتر غو    : ترجمه یعنـی  . ی ال دني در، انگکـی اتک
 . آدم دنیان آدم اُثّم در آلبریان

 .بجِلی فَامٍع طَیلَم اِکُدح اَیعِا دذَ اِ-51
شول چاغرلن  هر وقت ثذنگ بیرنگذي ایمک لگا چاغرلثا،  : ترجمه

 . آدم ایمک لگا برثن
 .الُّ الضَّالَّ اِهالَّي الضَّؤوِی الَ-52

ولن تودیان بولمذ مگر    ا دشن آدمنگ غُ   غآذشب تلکا یول    : ترجمه
ـ شوننگ اُوذي یالی دوغري یول دن دانب ترث یول      ا دشـن آدم  غ

 .شونگا آرقا چقر، غولن توتر
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 . اهللاُیسبِل حقُ فَزتجِا عذَ اِ-53
 هر وقت گُیچ ثذلک بلن دوش بولب پثلثنگ، شوندا بیـک            :ترجمه

 .طنگري منگا بث بولغوجی در دیب آیدغل
 .ینِتَرَّ مرٍن جح مِنُؤمِ المغُلدی الَ-54

یعنی مسلماننگ . مسلمان آدم نی بر هین دن اکالب ثُوقلمذ: ترجمه
 .  ایمذیالب طیغنی ننگ اک آنگی کان بولر، بر تلکا

 .ئتا شِل مافع فَحِستَتَ ما لَذَ اِ-55
هــر وقــت اُوذنــگ دن اُطــنج بهــانگی آیرثنــگ هــاالن : ترجمــه

 .تلکچلنگی ادبر
 .رٍدن قَ مِرذَی حغنِی الَ-56

ي یعنی غورقی بیک طنگر. دن بایِدمذ غُورقمقلق الکی یذُو: ترجمه
 .ننگ الکی دوکن دوکمندن آلب غالمذ

 .میهِاوِسن موا عفُّکُ م واکُوتَ منَاسِحوا مرُذکُ اُ-57
ثذلر اولی لرنگذنگ یغشلق لرنـی آیـدنگ و یمنلـق لرنـی       : ترجمه

 .آیدمق لقدن چکننگ
 .ارم الحِالَّ اِهامرَی الکَأبی الَ-58
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  .ثیلغ دن بش غچرمذ مگر اشک بش غچرر: ترجمه
 .واعسوم فَیکُلَ ع اهللاُعسا وذَ اِ-59

ي ثذنگ اِرثغلنگذي گینگشلک ادثـا،      هر وقت بیک طنگر   : ترجمه
 .ثذدا اچري مشغالنگذنگ خرجنی بولچلق ادنگ

 .یکلِبتَ ی و اهللاُهرحمی فَیکخِاَ لِهاتَم الشَّرِظهِتُ الَ-60
مسلمان دوغننگ اربد یغدینا بگنچ کوکذما، بیک طنگـري         : ترجمه

 .اونگا یرك یندرر شول اربد یغدي نی ثنگا دوچار ادر
 .رَقَفتَ اِاًینِ غَ ولَّ ذَومٍ قَیزَزِوا عمرح اِ-61

 ننگ پث گا دشن بشدغنا و غریب غالن باینـا         ه   ثذ بر طایف   :ترجمه
 . و رحم ادنگندرنگیرك ی

 .یئاً شَوفِعرُ المنَ مِنَّرَحقِتَ الَ-62
 .لرندن هیچ بر زادنی ینگل تودمانگ  ثذلر دین دستور:ترجمه

 .رِص الب ومعِالس بِبذه تَهیدِله اَ-63
 ننگ غُلق لرنـی کـري ادر و         یانثوغد برمک لک ثوغد آل    : ترجمه

 .کور ادر گوذلرنی
 .اهانِتمکِم بِکُجِائِو حبِلَی طَلَوا عینُعِستَ اِ-64



  

١۶ 

ـ   گرك زاد : ترجمه  لرگـا یتشـمک   گلرنگذي آغطرمقدا، شـول اثل
 .اچن اچنگذدا گیذلمک بلن کمک اثالنگ

 .وتِو المخُ اَوملنَّ اَ-65
یعنی انساننگ اولمگنـدا ایشـی   . اُوقی اولم ننگ دوغنی در : ترجمه

 .ن درکثلشی یالی، اوقلمغندا هم انساننگ ایشی کثلیا
 .وادرشَ تُلَاقِوا العدرشِستَاِ -66

 آنگی کان آدم دن یول ثورانگ شوندا دوغري یول غـا         شملی د :ترجمه
 .یعنی آنگی کوب انصافلی آدم ثنگا حقیقتی آیدر. ثلنرثنگذ

 .وتِی البیحابِص مءآسلنِّ اَ-67
 . خاتون لر اوي لرنگ چراغ لري در:ترجمه

 .ونَفتُ الماكفتَن اَ اِو کلب قَفتِستَ اِ-68
 گرچـا ثنگـا دسـتور     اُوذ یرگنگ دن گیجلی دسـتور اثـال     : ترجمه

 .لردا لرنی برثا لر گیجلی دستور یانبر
 .یجِرِنفَ تَهزمي اَدشتَ اِ-69

 اي چتن لک و غتی غینچلق، ثن بتر گیجلن و ثونگنا ید تا      : ترجمه
 . آیرلر یالیکی



  

١٧ 

 .انِیطَلشَّ الُائِب حاءسلنِّ اَ-70
یعنـی شـیطان مسـلمان      . خاتون لر شیطاننگ دوذقلري در    : ترجمه

 .لري شولرنگ ثُویگی لري بلن آولیان در
 .ینِالصو بِلَ  ولموا العِبطلُ اُ-71

لرنی بلمک لگنگ ایذندا گذنگ گرچـا چـین          دین دستور : ترجمه
 .لرنا گدملی بولثنگذدا یورد

 .واهبنتَوا اِاتُما ذَاِ فَامی نِاسلنَّ اَ-72
یعنی . اوالثلر شوندا اوینرلر اولر   درلر    دا ی آدم لر بارثی اوق    :ترجمه

 .اولر اولن لرندن ثونگرا حقیقتی بلرلر
 .رآنِ القَُةوالَتِ مهرُکثَ اَاسِ النَّدعب اَ-73

 ،راك لـري گـوجی  آدم لرنگ انگکی خـدایا بنـده لـک اد       : ترجمه
 .وجی راقلري دراولرنگ انگکی قرآنی کوب اوقیغ

 .هماطِ الفَتِئس بِ وهعرضِ المعمنِ -74
نبیال غوي در بشدق لقدا گلیـان بافیـدلر و نبـیال اربـد در               : ترجمه

 .بشدق لق آیرلندا کثلیان هوذیرلر



  

١٨ 

 .لکَّو تَا ولهعقِ اِ-75
یعنی ثقلونگ  . ا طبشر غآیق اولغنگ غایم دنگب بیک طنگري       : ترجمه

 . ایشنگ نی اوذ ایانگا طبشرنگثوندن  یترب او غوي یرنالرنی زاد
 .وبذُ الکَانُسللِّا اَایطَ الخَمعظَ اَ-76

 . دل دریاننگش لق لرنگ انگکی اولقان راغی بتر یلن آلدیل: ترجمه
 .هیدِله اَاحفتَ المِعم نِ-77

 .نبیال غوي آچر در ثوغد برمک لک غینچلق لر اُچن: ترجمه
 .نِمِؤمالی لَع ورِرُ السالُدخَ اِالِعم االَلُفضَ اَ-78

 .ایش لرنگ انگکی غوثی مسلمان آدمنگ یرگنا خوش لق ثلمق در: ترجمه
 .امِذَ الجنَ مِانٌم اَنفِاالَ ی فِعرِ الشَّاتب نَ-79

 ایجی کسل دن ثـغ ادب       ،بورن دا غل ننگ گوگرمک لگی     : ترجمه
 .ثقلمق در
 .لِالَ الحنَمِ سبلکَ اَالِعم االَلُفضَ اَ-80

 شریعتنگ دوغـري ادن یولنـدن       ،ایش لرنگ انگکی غوثی   : ترجمه
 .اُونم آلمق در

 .زرالَ اَاءو الدعم نِ-81



  

١٩ 

 .نبیال غوي درمان در تُوي: ترجمه
 .اءعلد اَةِادب العِلُفضَ اَ-82

 بیک طنگـري    ،خدایا بنده لک ادمک لگنگ انگکی غوثی      : ترجمه
 . ثلمق درگا دلغ

 .هامجلحِ اَاءو الدعم نِ-83
 .نبیال غوي درمان در اندام دن غان آلدرمق: ترجمه

 .ظاًاعِ ووتِالمی بِفَ کَ-84
 .لگی بث در اولمنگ اود: ترجمه

 .انی الدب حرِائِب الکَرُکب اَ-85
 .یاذق لرنگ انگکی اولقانی شو جهاننگ ثویگثی در: ترجمه

 .لُسلع اَابرَ الشَّعم نِ-86
 .بل نبیال غوي اچگی در: ترجمه

 .احِکَالنِّ بِزقَوا الرِّسمِلتَ اِ-87
 .ارثغلنگذي آغطرنگ اویلنمک بلن: ترجمه

 .ی الحاءِکَب بِبذَّع یتیلم اَ-88



  

٢٠ 

 .ی بلنررلر ایذنداکی دیري ننگ آغلمق لغدِاُولینی آون: ترجمه
 .فَلیتَبوأ مقعده مِنَ النَّارِمن تَعمد علَی کَذِباً  -89      

هر کم یلندن منگا حدیث یثاثـا شـول آدم اُود دن اُترجـق      : ترجمه
 .جاینی تیارلثن

 .هِینِد بِنٌهرتَ متیلماَ -90      
یعنـی  .  اولن آدم نی اوذ برگثی ننگ برابرنا گرو ثقلنیان در          :ترجمه

 .شوننگ برگثی برلمثا آزاد ادلمذ
 

 .مِي الدجرَ ممآد  ابنِنِي مِجرِ یانَیطَ الشَّنَّ اِ-91
 .شیطان آدم اوغل ننگ اندامندن غاننگ گذیان یرندا گذر: ترجمه

 .فلَؤیالَ  وفلَأین الَیم فِیرَخَ  الَو فلَأ ینُمِؤلم اَ-92
ا اورنشمیان  غاوذي آدم لر  . نشررمسلمان کشی آدم لرگا او    : ترجمه

 . دا اوذنا اورنشدرمیان کشی دا هیچ بافید یوقدرکشی دا و آدم لري
 .ب الرَّبضَ غَءیطفِ تُهقَد الصنَّ اِ-93

 .اودنی ثوندررخدا یولی برمک لک بیک طنگري ننگ آجغلنمق : ترجمه
 .یمئِ لَب خَقُافِنَ الم ویمرِ کَرٌّ غِنُمِؤلم اَ-94



  

٢١ 

 یان مسلمان آلـد   یلن دن . چن مسلمان اننجنگ دوذملی در    : ترجمه
 . غثغنچ در
 .انَیم االِدفسِی لَبضَ الغَنَّ اِ-95

 .بتر آجغلنمق هوکمان انساننگ ایمان نی بوذردوغرثی : ترجمه
 .نِمِؤ المةُرآ مِنُمِؤلم اَ-96

 .ثی دره مسلمان مسلماننگ آین: ترجمه
 .مِن حسنِ اِسالَمِ المرءِ تَرکُه ما الَیعنِیهِ -97      

ــا  : مــهترج ــدن در، اوذن یگــدننگ مســلمانچلغی ننــگ غــوي لغن
 .گرکمجک زادنی ترك ادمک لگی

 .ایهلَ اِنَحسن اَ مبح یلَت اِلَبِ جوبلُ القُنَّ اِ-98
یرك لر یردلن در اُوذلرنا یغشی لـق ادن آدم نـی            دوغرثی  : ترجمه

 .ثُویمک لگا
ـ أ ی رُافِالکَ  و دٍاحِ و عیی مِ  فِ لُکُأ ی نُمِؤلم اَ -99 ـ  لُکُ ی  فِ

ساَهِبع اءٍمع. 



  

٢٢ 

. مسلمان آدم بر اچگی دا ایر کافر کشی یدي اچگی دا ایر            : ترجمه
یعنی مسلمان خداي ننگ غُل لغنا یرار یالی آذجق ایـر امـا کـافر               

 .دنگا ایمت بلن هوذیرلنمک اچن کوب ایر
 .هقَد صهبی الطَّهملِ الکَنَّ اِ-100

 .لی درغوي ثوذ خدا یو: ترجمه
 .قَد صثَدح اذَ اِنُمِؤلم اَ-101

 مسلمان آدم گبلثا دوغري ثوذالر: ترجمه
 .ود الجبحِ یادو ج اهللاَنَّ اِ-102

 .بیک طنگري جومارد در و جوماردلغی ثُویان در: ترجمه
 .هِدِ ی وهِانِسن لِ مِونَمسلِ المملِن س ممسلِلم اَ-103

  مسلمان لر شوننگ دلنـدن و النـدن آونمیـان         چن مسلمان : ترجمه
 .کشی در

 .ئٍ شَلِّی کُ فِنَامی التَّبحِ ی اهللاَنَّ اِ-104
 .لغی ثویان در دا ثغ دن بشلمق بیک طنگري هر بر زاد: ترجمه

 .انِباذَکَتَ ی وانِرَاتَهتَ یانِانَیطَ شَانِبستَلم اَ-105



  

٢٣ 

کیان و یلن آلدیان    گنا تلکلک تُون  بیرلر  لر بیر  یاناکی ثاوِش : ترجمه
 .شیطان لر در
 .بائِ التَّاب الشَّبحِ ی اهللاَنَّ اِ-106

ی نت ننگ اربد یغدین دن دانمک لگ      گبیک طنگري یاش ی   : ترجمه
 .ثویان در

 .نٌمؤتَ مارشَستَلم اَ-107
 .اُوذنا ثال ثلنن آدم دوغري و انملی بولملی: ترجمه

 .رَّحِمِ تَزِید العمرَ اِنَّ صِلَه ال-108
 . آدمنگ یاشنی آردررقلغدنشمق   بلنغرندش لر: ترجمه

 .ءِآینبِ االَسالِج مداجِسلم اَ-109
 .لر پیغمبرلرنگ اوتریان یرلري در مسجد: ترجمه

 .هکمحِ لَعرِ الشِّنَ مِنَّ اِ-110
 .دذلن غوشغی دا هم هوکمان بافیدلی بلم بار در: ترجمه

 
 .اَفضَلُ االَعمالِ اَلحب فِی اهللاِ و البغض فِی اهللاِ -111      



  

٢۴ 

کی غوثی بیـک طنگـري درکلـی ثـویگی          گایش لرنگ ان  : ترجمه
 .دوردمک در و بیک طنگري درکلی یگرنمک دوردمک در

 .هالً جلمِ العِنَ مِنَّ اِ-112
یعنی شول بلم شریعتنگ حـرام  . مثذلک بار در  لِبلم دا هم بِ   : ترجمه

 .ن بلمی یا شوننگ ایثنا گرك دال بولن بلماد
الَیؤمِنُ اَحدکُم حتَّی اَکُونَ اَحب اِلَیهِ مِـن والِـدِهِ           -113      

 .و ولَدِهِ والنَّاسِ اَجمعِینَ

 تـا کـی مـن       ،نگذ بتوي ایمانلی بولب بلمذ    یثذنگ هیچ بیر  : ترجمه
 بتـر ثـویگلی   شوننگ یانندا آتاثندن و اوغلندن و بارچا آدم لـردن    

 .بولیانچام
 .مهلَازِنَ ماسوا النَّلُنزِ اَ-114

 .لرنگ هر بیرنی اوذ اورنن دا ثقالنگ آدم: ترجمه
115-م نهالَانِوم یشبالِ طَانِعلمِ العِبالِ طَ وبالد انی. 

 دیـن بلـم لرنـی    .غتی ثویگا دشن اکی ثویجی لر هیچ دویمذلر : ترجمه
.  دنیا بایلغندن دویمـذ    ان دویمذ و دنیا بایلغنی ثوی      دین بلم لرندن   انثوی



  

٢۵ 

 اکلنجی دنیا   ،یعنی اولقی دین بلم لرنی آغطرب خدایا یقین لغنی آردرر         
 .بایلغنی آغطرب خداي دن دشلغنی آردرر

 .مِلُّحالتَّ بِلما الحِمنَّ اِ-116
 .همرقلق، همرق بولجق بولب چرنگشمک بلن در: ترجمه

117-ن لَ مم یمِرحلَ فَینَمِسلِ المن یرحماهللاُه . 
ک طنگري دا   بیهیثی بر آدم مسلمان لر اچن یرك یندرمثا         : ترجمه
 . شوننگ اچن یرك یندرمذهرگیذ

ـ متَقَن اَ  اِ لعِالضِّ کَ رأها الم منَّ اِ -118 ـ ا کَ ه رتَسـ  ه ا رهذَا فَ
 .اهش بِعِتَ
غرلتثنـگ   گویا غفرغا یالی غیشق در اگر دو،خاتون خلقی : ترجمه

وي شول غیشق لغندا دورثن ثن شـوننگ بلـن گـذران            دولر بث غُ  
 .گچر

119-م لَّ ذَ اهللاِیرِغَ بِزَّن ع. 
 اتـک  ،وللثاهیثی بر آدم بیک طنگري دن بشغا بر زاد بلن اُ          : ترجمه

 .اینب پثا دشر



  

٢۶ 

ـ ئتَا اِ نه مِ فارعا تَ م فَ هدنَّج م ودنُ ج احروالَ اَ -120   و فلَ
مِرَاکَنَا تَم لَختَا اِنهف. 
ثذ یاشلیان سراي دا اُیشرلن غوشن لردي لـر  ه جان لر گور : ترجمه

  لی یاشـلیان سـراي دا      ه  لرنا اورنشن لر شو گور     بیر بث اولردن بیر  
لرنی یگـرنن لـر شـو     بیر  و شول سراي دا بیر     لرنا اورنشرلر  بیر بیر

 .لرنی یگرنرلر بیر سراي دا هم بیر
121-م رَن عنَف فسرَستَ اِهاح. 

 .هیثی بر آدم اوذ یغدي نی طنیثا جانی طرا طفب دینج آلر: ترجمه
 . اهللاِدائِو ماقُسوالَ اَ-122

لر بیک طنگري ننگ ثچق لري در هر کم بیک طنگـري              بازار: ترجمه
 . یعنی بازار سوداثی ننگ برکتی کان در.ننگ ثچغنا برثا دویان در

123-م ن صمنَت اج. 
ـ کمجـک گ  هیثی بـر آدم گر    : ترجمه  اکـی   ،ی گبلمـک دن ثقلنثـا     پ

 .جهاننگ آونجندن غُتلر
 .هِؤنَ المصف نِنکی علقِ یهِیشَعِی الم فِادصقتِالِ اَ-124



  

٢٧ 

غین  گن اونگشقدا اورطا یغدي دا بولمق لق ثن دن گذران   : ترجمه
 .چلغنگ دنگ یارنی آیرر

125-م ن عولِي اَادآیقَ اهللا فَءد باراهللا بِز المحارهِب. 
هیثی بر آدم بیک طنگري ننگ دوست لرنی دشمان توتنثـا   : ترجمه
ـ بث ش  ـ ول آدم بیـک طنگ    ــ ـ ري بل ـــــ ـ ن هوک ــ مان ورش  ـــ

         دا ــداننـمی
 . یعنی خدایی اوذنا دشمان ادي.غرشی لشدي

 .قرَالفَ بجلِ تَهانَی الخِ وزقَ الرِّبجلِ تَهانَمالَ اَ-126
ـ          دوغري لق انسان    : ترجمه ا غا ارثغل چکر اگـري لـک انسـان غ

 .غریب لق گترر
 .ینِجهالو و ذُاسِ النَّارِرَن شِ مِ-127

 .آدم لرنگ انگکی تلکثندن در اکی یذلی آدم: ترجمه
 .مکُاؤُبنَم اَکُرُّبم تَکُءاوا آبرُّ بِ-128

لرگا هم اوذ اوغلن  ثذ،لرنگذگا یغشی لق ادنگ ثذلر اوذ آتا: ترجمه
 .لرنگذ یغشی لق ادر

 .مکُرِابِکَ اَع مهکَرَلب اَ-129



  

٢٨ 

لرنی اوکدا بلیان اولقـان لرنگـذنگ         اُثِّرم دین دستور   غوي: ترجمه
شمک دا درایذلرنا د. 

130-م رَّن سقَ فَناًؤمِ ماهللاَ رَّد س. 
هیثی بر آدم بر مسلمانی بگندرثا بـث شـول آدم هوکمـان           : ترجمه

 .ک طنگري نی بگندرديبی
 .يرَ القِنَ مِیرٌ خَهاشَشَلب اَ-131

 . غرن دویریان ثیلغ دندا بتر غوي درقگلر یذ بلن غرشلمق ل: ترجمه
132- مائَن ستُیئَطِ خَتهلَرَفِ غُه ه. 

هیثـی بـر آدم نـی اوذي ننـگ ادن یلـنگش ایـش لـري                 : ترجمه
 .یگرندرثا شوننگ اچن یلقو ادلنر

 .اسس درقَ العِنَّاِم فَکُفِطَنُوا لِرُیخَ تَ-133
ثذلر یغـرن ثولرنگـذي غُیمـق اچـن غـوي خـاتون لـري          : ترجمه
 .وغرثی دمر بلنکثذ دایی اوغرنا چکیان درد ،ثیالنگ

134-م ن سقُلُ خُآءهذَّ عنَب فسه. 
هیثی بر آدم ننگ غلغی اربد بولثا شول آدم اوذ جـان نـی              : ترجمه
 .آوندرر
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  و ماهِرلدی اَ تِم اُ جلُ عِ  و هونَدعب ی جلٌ عِ هٍم اُ لِّکُ لِ -135
یرُانِنَالد. 

هر بر اُمتنگ طانثی بار در شول امت شونگا بنده لک ادب            : ترجمه
 مننگ امتمنگ دین دن آذشدریان طانثی کُمش        .دین دن چقیان در   

ولب یعنی مننگ امتم پول دوست ب. دن و آلتن دن غیرلن پول لر در 
 .هالك بولر
ـ   اهللاَ نَّاِاهللا فَ  ادبوا عِ اودتَ -136 ـ   و الَّ اِ اءل د نـزِ م ی  لَ د قَ

 .اءو دهع ملَنزَاَ
لرنگذگا ام ادنگ بث      درد !اي بیک طنگري ننگ بنده لري     : ترجمه

دوغرثی بیک طنگري هیچ بر دردي ایندرمدي مگر شول درد بلن           
 .رن دربال هوکمان شوننگ درمان نی دا ایند

137-م غِن ربع لَی فَتِنَّن سینِّ مِیس. 
هیثی بر آدم مننگ یولم دن یذ اورثا بث شول آدم مـن دن       : ترجمه
 .دال در

 .هفَّد عِزِج تَوزَ تَ-138
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 .ثن اویلن اویلنمک اربد ایشگا بولشمق دن آرثّلغی آردرر: ترجمه
139-ن خَ مخَ اهللاَاف ومِ اهللاُف ئٍشَ لَّ کُنه. 

 بیک طنگري شـول     ،هیثی بر آدم بیک طنگري دن غورقثا      : ترجمه
 .لري غورقذر آدم دن بارچا زاد

 .لماًوا حِادزدوا تَممع تَ-140
 .لرنگذگا همرق لغی کُوفلدرثنگذ بیر ثذلر ثالّ ورننگ بیر: ترجمه

141-م وسِن حبذِّ عب. 
 .اب برلرا چکلثا شونگا عذغهیثی بر آدم نی حساب : ترجمه

 .امِع الطَّبلَوا قَهکَّفَ تَ-142
 .ثذلر ایمش لري ایمت لردن اونچا اینگ: ترجمه

143-ن  منَّاَکَ فَیاًاضِ قَلَعِجبِا ذُمینٍکِّ سِیرِغَ بِح. 
هیثی بر آدم نی خلق لرنگ ایش کثَنـی ادب غویلثـا بـث              : ترجمه

 .دوغرثی گویا شول ایش کثننگ پچق ثذ دمغی چلنن یالی در
 .اهفَوا حامشُ وا ونُوشِاخشَ وا ودعدم تَ-144
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ــد بــن:ترجمــه عنــگ یــولن توتــب اوذ گــذران لرنگــذدا  ن عــدنان ثــذلر م      
ورن غتـی  رینگـذ درذیـب د  غینچلق لري داب ادننگ، اگن اشک لرنگـذي دِ   

 .ورینگ آیق لرنگذ یلنگاچ بولن یغدي لرنگذدایپارچه لردن تکننگ و یول 
145- م  ن جلَع اله موم ه اًمداًاحِ وه مـ  الم اهللاُ  ادِع کَفَـاه 

 .سائِرَ همومِهِ
هیثی بر آدم بارچا غیغی لري بر غیغا دوندرثا، اودا ثونگقی : ترجمه

سراي ننگ غیغثدي، شـوندا بیـک طنگـري ننـگ اوذي شـوننگ              
 .بیلکی غیغی لرننگ بارثنا بث بولر

 .مم االُمکُی بِاهِبوا اُلُاسنَ تَ-146
وبلنگّذ بلن بیلکی امـت لرغـا       ثذلر اُورنگانگ من ثذنگ کُ    : ترجمه

 .غابرجق درن
 .نه مِونَملَّعن تَموا لِعاضَو تَ-147

 .ثذلر دین دستورلرنی اورنن علم آتانگذ اُچن پثلنگ: ترجمه
148- ینُ دِنَخَن ثَمشتَ اِهدؤُالَ به. 

 . غتا بولثا ثینوي دا گُیجلی بولرهیثی بر آدم ننگ دینی پو: ترجمه
 .انِیطَ الشَّنَ مِهلَجالع  و اهللاِنَی مِأنِّلتَّ اَ-149
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یوشلق و جایلی لق بلن بر ایش ادمک لک بیک طنگـري            : ترجمه
چلدلق و هولقمچ لق بلن بـر ایـش ادمـک لـک           . دن برلن پاي در   

 .شیطان دن یوقن یغدي در
150-شَن تَ مبلَا فَنَیرِغَ بِهانَّ مِیس. 

 هیثی بر آدم بذ مسلمان خلق ننگ غیرنا منگذثا بث شـول        :ترجمه
 .آدم بذنگ مسلمان خلق لرمذدن بولمذ

 . اهللاِیببِ حبائِلتَّ اَ-151
ادن گناثنا اوکنب ایـذنا غیـدغوجی بیـک طنگـري ننـگ             : ترجمه

 .ثویگلثی در
152-رَن تَ مكالج معیرِغَ بِهفَذرٍ ع تَلیصقد. 

هیثی بر آدم جمعه نمازنی بهانه ثـذ اتبرثـا شـول آدم ادن              : رجمهت
 .اربد ایشی اچن خدا یولی برثن

 .فرٌا کُهرکُ تَ وکرٌ شُ اهللاِهِعمنِ بِثُدحلتَّ اَ-153
 رّنگ برمک لکـري ننگ یونجا برن زادنی گُـــک طنگبی: ترجمه

  و اونـی تـرك ادمـک دا،      اوذنگ دن ثیلغ بلن لگی کوکـذمک در       
 .ناشکر لک در
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154-کرَن اَ مبلَ القِمکرَ اَهماهللاُه . 
رنی ثیلثا بیک طنگري دا شـول      وغِهیثی بر آدم کعبه ننگ اُ     : ترجمه

 .آدم نی ثیالر
155-لَکَن اَ مم علَورٍغفُ م لَرَفِ غُه ه. 

 .هیثی بر آدم گناثندن یلقنن بلن بال ایمت ایثا شوننگ اوذي دا یلقنر: ترجمه
 .انِبی الصیعبِ رابرَلتُّ اَ-156

 .لرنگ یاذي در  تُوفرق یاش چاغا:ترجمه
157-کرَن اَ مکرَ اَبزَ الخُمماهللاُه . 

 .هیثی بر آدم چورگی ثیلثا بیک طنگري دا شول آدم نی ثیالر: ترجمه
 .انِیطَ الشَّارع شِیفسوِلتَّ اَ-158

 .  ثلغی لرندن بلگی درویمق لق شیطاننگبافیدلی ایشی دال غُ: ترجمه
 .انِیطَ الشَّنَ مِبضَلغَ اَ-159

 .لنمق لق شیطاندن طفلن یغدي درغبتر آج: ترجمه
160-عطَن اَ ماهللاُاه د اَقَ فَینَ الدحبه. 

ـ ا بیک طنگ  ـهیثی بر آدم غ   : ترجمه ـ ل ري دیـن دسـتور    ـــ رنی ــ
 ایمـــغ
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 .ثُوین در تودمقلغی برثا بث بیک طنگري هوکمان شول آدم نی 
 .ونَلُّصم یهِورِبقُ ی فِءآحی اَءآینبِالَ اَ-161

 .پیغمبرلر اوذ گورلرندا دیري درلر نماز اوقیان یغدي لرندا: ترجمه
 .هحافَصلمم اَکُینَم بکُتِیحِ تَامم تَ-162

نگـذنگ   بیـر  لرنگذ داکی بتوي ثیلغنگذ بیـر   ثذنگ اوذ آرا  : ترجمه
 .رنگذ درالندن توتب گورشمک ل

   .یبالطِّ  وهادس الو ونُبللَّ اَدرَتُ الَهثَالَ ثَ-163
 . مشک، یثّق، یوغرد وثُید.  اُچ زاد غیطرلمذ:ترجمه

164-لَ اِاقَ اشتَنِ مهِنَّی الجس اراتِیرَی الخَلَ اِع. 
ا گیرمک بولثـا غـوي      غهیثی بر آدم ننگ آرزوثی اُچماح       : ترجمه

 .لگذك بولثنلگا اِایش لري ادمک 
165-الِ جوا الکُسرَباءو لُائِ سلَوا العماء. 

کوب یاشان اولقان آدم لر بلن اوترشنگ گرّنگ لرنـدن اوِد      : ترجمه
دیـن      لرنی بلب دوغري ایشلیان آدم لـردن         دین دستور و  آلنگ  

 .ا دگشلی ثُورغ لري ثُورانگغ
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166-ن اَ محبد نیهِتِرَآخِ بِرَّضَ اَاه. 
ـ   هیثی بـر  : ترجمه ـ    ـآدم ش ـ  وذیرـو جهاننـگ ه  رنی بتـر ثُویثـا    ـل

 قیــثونگ
 .ي ننگ یاشیشنا زیان یترر سرا

 .ونٌلع مهِلقَ الحطَس وسالِلج اَ-167
اوذنـا غـرغش ثـنگن    یان  طثندا اوتر رتگلک اوترشغنگ او  : ترجمه
 .آدم در

168-ن اَ محتَرَ آخِببِرَّضَ اَه دنیاه. 
هیثی بر آدم ثونگقی سراینگ یاشیشنی ثویثا شو جهانداکی : ترجمه
 .لرنا زیان یترر هوذیر

169-اهِ جنفُوا اَدم بِکُسوعِالجو  شِطَالع. 
 .لرنگذ بلن ثوش ادنگ اولري آجقدرمق و ثوثدمق بلننفس : ترجمه

170-م ونٌلعم قَّن عالِ ویهِد. 
 .، غرغش ثنگن آدم دریان کشیاوذ انا و آتاثنی اِنجِد: ترجمه

171-نِّ جبوا ماجِسکُدم مکُینَانِجصِم و مکُانَبی. 
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ــذلر مســجد: ترجمــه ــی لرنگــذي و  لرنگــذ ث ــگ دال       دن دش ادن
 .لرنگذيا چاغ

172-لُثَ میسِلِ الجکَحِالِ الص لِثَمطَّارِ الع. 
آدم گویا غوي ایثلـی     یان   اوتور کشی بلن یان  غوي ایش اد  : ترجمه

 . کشی بلن اُوتریان یالی دریانزادي ثد
 .جلح اَاءِفَع الضُّاده جِ-173

 .لرنگ ثوشی بیک طنگري ننگ اوینا گدمک در یغدي ثذ: ترجمه
174-قَنَ ا مصمِالٌ م ٍةاکَن ز. 

 . یولی برمک بلن کملمذبایلق خدا: ترجمه
 .ارِ الدبلَ قَارلج اَ-175

 . غُونگشی نی ثیغرملیاوي آلمذنگ دن اونچا: ترجمه
176-ا قُ مدفَر هنٌائِ کَو. 

 . دریانبولهوکمان یذغد بولن زاد : ترجمه
 .ابذَ عهرقَالفُ  وهحم رهاعملج اَ-177
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یشمک و توپرلشمق بیک طنگري ننگ یمشقلق یغدینـدن         اُ: ترجمه
بیرینگ دن آیرلشب آغذنگ آال بولمـق لـق بیـک      یتن پاي در بیر   

 .ننگ آجغلنمغندن آلنن پاي درطنگري 
178- قَ لَّا ضَ م وم ب  ـ  عـد ه دـ  ي ـ  اُ الَّ اِ یـهِ لَوا ع انُ کَ وا وتُ

الجلَد. 
هیچ بر ایل دوغري یول غا دشب شوندا بولمق لرنـدن ثـونگرا         : ترجمه

برلن آدم لر آذشرلرقک کجال لدلِآذشیان بولمذ مگر اوذلرنا ج . 
 

 .اءِیسخِ االَار دهنَّلج اَ-179
 .اُچماح برم لی آدم لرنگ سرایی در: ترجمه

180-م ا رآهسلِ المونَمح فَناًس هعِو اهللاِ ندح نٌس. 
هر بر زادنی مسلمان لر ثویب غوي گوریان بولثا بث شول           : ترجمه

 .زاد بیک طنگري ننگ یانندادا غوي در
181-ح بالد نیا رهٍیئَطِ خَلِّ کُأس. 

لرنی بتر ثویمک لک بارچا یـاذق         سراي ننگ هوذیر   الکی: ترجمه
 .لرنگ بشی در
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182-اهللاُلَنزَا اَ م د لَلَنزَ اَالَّ اِاء فَ شِهاء. 
بیک طنگري هیچ برکسل نی ایندرمدي مگر شـول کسـل           : ترجمه

 .اچن درمان دا ایندردي
183-ا اَ مقبحر ددِ الهیه. 

 .ثوغدي ایذنا غیطرمقنبیال یگرنجی لک در برلن : ترجمه
184-ح باالِنَ مِنِطَ الو انِیم. 

اننچ     لق ن اوللن یوردنگ نی ثویمک لک دی   اوغلن بولب : ترجمه
 .دن در

185- ت اُ فَلَا اختَ  ممه ب بِ نَ عدیـ  ظَ الَّا اِ ه هـلُ  اَ رَه ـ لِاطِ ب ا ه
هلِی اَلَعقِّ حاه. 
نگرا آرلرنـدا آغـذ آاللـق       لرندن ثو  هیچ بر امت اوذ پیغمبر    : ترجمه

دوردیان بولمذلر مگر شولرنگ ترثچی لري دوغري یـول دا بـولن            
 .لرنا اُثّم چقرلر

186-ح بئَ الشَّکعمِ یی وصِ یم. 
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یغدي  ثننگ بر زادنی بتر ثویمک لگنگ شول زادنگ اربد       : ترجمه
ننگ اربـد یغـدي نـی     نی گورمکدن گوذنگنی کور ادر و شول زاد   

 .لغنگ نی کري ادراشدمکدن غُ
187- الرَّ قَنفَا اَ  م فِ لُج  هِیتِی ب هِهلِ اَ  و و  هِدِلَ و خَ  و ـ د  هِمِ

 .هقَد صه لَوهفَ
بر کشی ننگ اوذ اویـن دا اوذ خاتوننـا و اوغـل غیـذنا و                : ترجمه

 .شول کشی اچن بولن خدا یولی در لّقچی لرنا ادن خرج لريغُ
188-م اءمزَ زلِم رِا شُملَب ه. 

     زمزم ثونی هیثی کُی بلن و ناما اثلـگ بلـن اچلثـا شـول                : ترجمه
 .کُی داکی اثلگ بتر

189-جِ حالنَّتِب الشَّ بِارهاتِوو  تِفَّحنَّ الجبِه هِارِکَالم. 
 لر بلـن غابلـدي و اوچمـاح نـی           ستموع ننگ اودنی هو   : ترجمه

 .غینچلق لر بلن غُشلدي
 .ینَ الغِرُهِظ یاسبللِّ اَ-190

 .ننگ بایلغنی بلدررگوجی آباد اگن اشک گی: ترجمه



  

۴٠ 

191-االِنَ مِقِلُ الخُسنُ ح انِیم. 
 .غوي غلق دین لق اننچ دن در: ترجمه

 .انٌمرج تَانُسللِّ اَ-192
 .انساننگ دلی یرگی ننگ دلماجی در: ترجمه

193-سنُ حاالِنَ مِهدِ الع انِیم. 
 . اننچ دن در  ثوذنگدا غوي دورمق لق دین لق بولنبرکشی بلن ادن: ترجمه

 .اسِ النَّینَ بحصلَن اَ مبِاذِالکَ بِیس لَ-194
لـري    دوغرلمق اچن هر هیـل لـی ثـوذ         آدم لرنگ آرلرنی  : ترجمه

 .گبلیان آدم یلنچی دال در
 .ماکُحوا لِعفُ اَم وکُبارِووا شَفُّ حِ-195

 .قّل لرنگذي گوبرنگو ثلرنگذي ثیرنگ  ثذلر مورد: ترجمه
ـ  غِینَ الغِنَّ لکِ وضِرَ العهِثرَن کَی ع نَ الغِ یس لَ -196 ی نَ

 .فسِالنَّ
 بـایلق   بلکهبایلق متاع لرنگ کوب بولمق لغی بلن دال در          : ترجمه

 .ی بلن درغنفس ننگ دویغن بولمق ل



  

۴١ 

197-قٌّ حلَ عکرَ اِورِزُی المامرَائِ زه. 
 اوذ گورمنـا    ،نن آدمنگ بـورجی در    اوذي ننگ گورمنا گل   : ترجمه

 .ثیلغ ادمک لگیآدم غا  یانگل
ـ  کُدح اَ رَّو فَ  لَ -198 ـ ن رِ م مِ ـ در اَ هِزقِ ـ  کَ هکَ م ـ درِا ی  هکُ

الموت. 
اگر ثذنگ بیرینگذ اوذنا یـذلن ارثغـل دن غچثـدي اونّـدا             : ترجمه

 .ارثغل شونگا یتشر گویا آجل شونگا یتششی یالی
 .اهللاِ فد وارم الع واججلح اَ-199

آدم لر بیک طنگري غـا مهمـانلق    یان  و عمره اد  یان  حج اد : ترجمه
 .اچن برن توپرلر در

 .یححِ شَهنَّ الججلِن ی لَ-200
 .غثغنچ آدم و ا گیرمذ بخیلغهرگیذ اوچماح : ترجمه

 
 .اءٍ دلِّن کُ مِعنفَ تَهامجلحِ اَ-201

 .ا پیداثی بار درغان آلدرمق لغنگ بارچا دردلرگ: ترجمه



  

۴٢ 

ـ جتَن تَ  لَ -202 ـ م اُ عمِ ـ ی ع تِ ـ  لَ ـ  اَ هِلَالَی الضَّ فَ داًب ـ ع م یکُلَ
 .هِاعمالجبِ
 بث ثذلر   ،  رلشمذلرا بِ غهر گیذ مننگ امتم آذشمق لق یول        : ترجمه

 .اولقان اُیشملنگ دا بولنگ شوندن چقمانگ
 .یتِم اُاریي خِرِعتَ تَهدلحِ اَ-203

قلمق اچن و باطل نی باطل لمق اچن طفلن قهر          حق نی ح  : ترجمه
 .مننگ امتمنگ انگکی غوي ثندا بولر

 .الٌقَ مامٍقَ ملِّکُ لِ-204
 .هر بر جاي اچن کپلملی کپ بار در: ترجمه

 .بذه یامرَلح اَ-205
 .حرام زاد گدر دورمذ: ترجمه

 .هِ بِفعرَ یهِامی القِوم یاءو لِرٍادِ غَلِّکُ لِ-206
هر بر ادن ثوذندا طفلمیان آدم اچن ثونگقی سـراي غُـرلن            : ترجمه

 . بیدق بلن شول یگرنجینی طنلرگنن دا بیدق تکلر شول
 



  

۴٣ 

 .هدع خَربلح اَ-207
ورش آلدمق در یعنی کافرلر بلن ورشمق دا آل بلن اولرگا           : ترجمه

 .اُثّم چقملی در
 .اءیحل اَمِسالَ االِقُلُ خُ وقٌلُ خُینٍ دِلِّکُ لِ-208

 اسالم دین ننگ یوریتا     .هر بر دین اچن یوریتا غلق بار در       : ترجمه
 .غلغی اوطنمق در

 .ودسی الَودسلح اَ-209
 . بولمذشگوریب آدم ب: ترجمه

 .ینِّ مِد الد الَ ودٍن د مِست لَ-210
 دا مننـگ و  من اوین اهل لرندن دال درن و اویـن اوینمـق   : ترجمه

 .ن آدم لرنگ یولی دال درا دشغمننگ ایذم 
 .یلٌقِ ثَقُّلح اَ-211

 .دوغري یول آغر در یعنی دوغري لقدا چتن لک بار در: ترجمه
 .مٍسلِ ملٍج رتلِن قَ مِ اهللاِند عِنُهوا اَنی الدالُوزَ لَ-212



  

۴۴ 

 وغلمغی بتر ینگـل در بـر مسـلمان         هوکمان شو دنیاننگ ی   : ترجمه
 .آدم نی اولدرمک دن

 . الَیدخُلُ الجنَّه قَاطِع رحِمٍ-213      

 .غرندش لرندن غدنشغی کثن، اُچماخ سراي نا گیرمذ: ترجمه
 .ابِرَلخَوا لِابنُ  ووتِلموا لِد لِ-214      

 . اچن بجرنگقاولمک اچن دوغنگ ویران ل: ترجمه
 .انیی الد فِدی سیملِلح اَ-215

 .ي دا آغا درذلی همرق الکی سرالر یگُ: ترجمه
 .وتِ المعدا بم لِلَمِن ع مسیلکَ اَ-216

 غوي دشملی آدم اول کشی در اوذي ننگ اولمگندن: ترجمه
 . ثونگرقی یاشیشی اچن ایش ادیان

 .اهالِوزَ لِانٌم اَهِعمی النِّلَ عمدلح اَ-217
ا یونجا برن زادي درکلـی ثنـا آیـدمق لـق     غبیک طنگري  : ترجمه

 .دي آیرلمق دن ثقلمق درشول زا
 .جه الودوس یبذِلکَ اَ-218



  

۴۵ 

یعنـی یلنچـی آدم خلقنـگ و        . یلن آلدمق یـذي غـرا ادر      : ترجمه
ذي غرا درخالقنگ یانندا ی. 

 .منَّهن جی مِتِم اُظُّی حملح اَ-219
 .ذّرما مننگ امتم ننگ تموغ دن یتن پایی درغِ: ترجمه

 .زقَالرِّ صنقِ یبذِلکَ اَ-220
 .یلن آلدمقلق ارثغلی کملدر: ترجمه

 .اءِو الدأس رهمیلحِ اَ-221
 .دن ثقلنمق بارچا درماننگ بشی در یوقمیان زاد: ترجمه

 .میکُلَی علَّووا یونُکُا تَم کَ-222
یعنـی اگـر    . اثتنگذگا بشدق تکلـر   گویا اوذ بولشنگذ یالی     : ترجمه

غویلن بشـدق عـادل بـولر اگـر         اوذنگذ دوغري بولثنگذ اثتنگذگا     
 . اوذنگذ دوغري بولمثنگذ اثتنگذگا گلن بشدق ظالم بولر

 .یلٍبِ سرُابِو ع اَیبرِ غَکنَّاَا کَنیی الدن فِ کُ-223
ثن الکی سراي دا هوکمان بر یوردن گلمشک یالی بول یـا         : ترجمه

 .بر یول اوتن یالی بول



  

۴۶ 

ا ی م لَ اِ کیبرِا ی ع م د فَ نٌیب امرَالح  و نٌی ب لُالَلح اَ -224
 .کیبرِیالَ
شریعتنگ دوغري ادن ایشی دا بلّی در و دوغري ادمـدك           : ترجمه

 گمـان ثـذ   ،ایشی دا بلّی در بث شیال بولثا ثن گمانلی زادي غـوي      
 .ا یعنی گمان ثذ زادي ادغزاد

 
 .هِتِیعِن ر عولٌسئُ م واعٍم رکُلُّ کُ-225

 . ن درثنگذ و اوذ بقیان زادنگذدن ثُورلرثنگذار غیثینگذ چوپثذنگ ه: ترجمه
 .انِقَرِفتَی الَانِونَقرُ مانُیم االِ واءیلح اَ-226

     بیرلرنـا غوشـلن در اکثـی       ا اننمق بیر  غاوطنمق و طنگري    : ترجمه
بیرندن آیرلشمذ یعنی شولرنگ بیري بار بولثا اول بیري دا بـار              بیر

 .ق بولثا اول بیري دا یوقدردر شولرنگ بیري یو
 .ه لَقَلِا خُم لِرٌسی ملٌّ کُ-227

 . هر کشینی اوذ یردلن یغدیی اچن ایشلمک لگا آنگثاد ادلن در:ترجمه
 .زقَ الرِّعمنَ یاءیلح اَ-228



  

۴٧ 

     بیـک طنگـري دن اوطنمـق حـرام زادنـی اوذنـا ارثغــل       : ترجمـه 
 .ادمک لک دن غیطرر

 .ارِی النَّ فِؤذٍ ملُّ کُ-229
 .هر آوندرغوجی تموغ اودنا ینر: ترجمه

 .نٍس حقٍلُخُ بِاس النَّطِالِ خَ-230
 .ا غوشل غوي غلق بلن ثن آدم لرغ:ترجمه

 .امرَ حرٍسکِ ملُّ کُ-231
 . اچگی شریعتنگ دوغري ادمدك اچگثی دریانهر بر پیان اد: ترجمه

 .اوهمعتُمِن سم مِهکموا الحِذُ خُ-232
 .پیدالی بلم نی هر کم دن اشدثنگذ بکالنگ: رجمهت

 .هقَد صوفٍعرُ ملُّ کُ-233
    شـریعتنگ هـر بـر ثویـان ایشـنی ادمـک لگنـگ ثـوابی             : ترجمه

 .مالنگ دن خدا یولی برمک لگنگ ثوابی یالی در
 .هِهلِاَم لِکُاریم خِکُاری خِ-234

 .چن غوي بولنگذ درلري ا ثذنگ انگکی غوینگذ اوذ اچري مشغال: ترجمه
 .هیبصِ مكاءا س ملُّ کُ-235



  

۴٨ 

 .هر بر ثنگا یوقش بولن زاد یاث در: ترجمه
 .ونَابولتَّ اَینَائِطَّ الخَیرُخَ -236

 ،یلنگش ایش نی بتر کوب ادن آدم لرنـگ انگکـی غـوثی        : ترجمه
 .شول ادیان ایش لرنی ترك ادب اوکنیان لر در

 .هقَد صرضٍ قَلُّ کُ-237
یعنی اکثـی ننـگ     .  هر بر طپرنا برمک خدا یولی برمک در        :ترجمه

 .ثوابی دنگ در
 .َةارسخَ  الَ وبحرِ  الَِةارج التِّیرُ خَ-238

 .دا و زیان دا بولمدق در لگنگ انگکی غوثی اوذندا پیدا سودِگار: ترجمه
 .یهِ فِادزَ یرُّ الشَّالَّ اِصنقُیئٍ  شَلُّ کُ-239

 .لک کملمذ اول برا برا آرطر بر زاد کملر مگر تلکاهر : ترجمه
 .یکفِا ی مزقِ الرِّیرُ خَ-240

 .اوذنگا بث بولر یالغی درغوثی ارثغل ننگ انگکی : ترجمه
 .اءهقَوا الفُراوِ شَ-241

 .ثذ ادجک ایش لرنگذي دین دستورلرنی بلیان لرگا گنگاشنگ: ترجمه
 .ودحس مهٍعمي نِ ذِلُّ کُ-242



  

۴٩ 

بیک طنگري دن یونجا پاي آلن آدم ننگ هر بیرنا گوریب           : جمهتر
 .بولنیان در

 .اهفُّخَ اَهِادی العِیرُ خَ-243
 هثّاننگ یانندا آذجق ،هثّا ثورمق لغنگ انگکی غوي یغدیی: ترجمه

 .اوترب بثم تورمق در
 .هقَد صهٍیحسبِ تَلُّ کُ-244

 هر بر سبحان اهللا دیب آیدن گب لرنگ ثـوابی خـدا یـولی      :ترجمه
 .برمک لگنگ ثوابی یالی در

 .داجِسلم اَسِالِجالم یرُ خَ-245
 .لر در اوترملی یرلرنگ انگکی غوثی مسجد: ترجمه

246-صِوا تَرُافِ سواح. 
 .ولغچلق ادنگ ثغلنگ ی:ترجمه

 .هقَد صٍةیدحمِ تَلُّ کُ-247
هللا دیب آیدن گب لرنـگ ثـوابی خـدا یـولی              الحمد هر بر : ترجمه

 .برمک لگنگ ثوابی یالی در



  

۵٠ 

 .هبلَ القِهِ بِلَقبِستُا اُ مسِالِجالم یرُ خَ-248
 .اوترمق لرنگ انگکی غوي یغدیی کعبه گا غرشی بقب اوترمق در: ترجمه

 .هقَد صهٍیلَهلِ تَلُّ کُ-249
 خدا یـولی  ،ب لرنگ ثوابی اهللا دیب آیدن گ    اله اال  هر بر ال  : ترجمه

 .برمک لگنگ ثوابی یالی در
 .برُ الصبِرکَ المیرُ خَ-250

 .آیق اولغنگ انگکی غوثی بی مذا بولمانی جدمق در: ترجمه
 .اس النَّعنفَن ی ماسِ النَّیرُ خَ-251

  .ا پیدا بریان آدم درغآدم لرنگ انگکی غوثی آدم لر:  ترجمه
 .عمِا س ملِّکُ بِثَدحن ی اَاًبذِ کَرءِالمی بِفَ کَ-252

ت ننگ یلنچی بولمغنا بث در هر بر اشدن زادنی گرّنگ            یگ :ترجمه
 .برمک لگی
ا یهوا فِ نُفِّ کَ  و اءحیا اَ وهسالبِ فَ اضیلبِم اَ کُابِی ثِ یرُ خَ -253

ماکُوتَم. 



  

۵١ 

ثذنگ اگن اشک لرنگذنگ انگکی غوثی آق در بث ثـذلر           : ترجمه
اولـی          دي لرنگذ دا آق اگـن اشـک گینـگ و            دیري بولن یغ  

 .لرنگذنی هم آق اگن اشک بلن گومنگ
 .هِفسِنَ بِبعجن ی اَهالً جرءِالمی بِفَکَ -254

 .ت ننگ دشِمثذلگنا بث در اوذنا گنگ غالب اوذنی هالمق لغی یگ:ترجمه
 .اءلم اَهِرَ اآلخِا ونی الدابِرَ شَیرُ خَ-255

 .و ثونگقی سراینگ انگکی غوي اچگثی ثو درالکی : ترجمه
 .ظاًاعِ ویبِالشَّی بِفَ کَ-256

 .لگا بث در  ثچ ثقّل ننگ آغرمق لغی اَوِد:ترجمه
 .بزُلخُم اَکُامِع طَیرُ خَ-257

 .ثذنگ ایمتنگذنگ انگکی غوثی چورك در: ترجمه
      258- ع اهللاِ وبدائِکُم اِلَی اهللاِ عاَسم بالرَّحمنِاِنَّ اَحبد. 

دوغرثی آدلرنگ انگکی غوثی بیک طنگري ننـگ یاننـدا،        : ترجمه
 . عبداهللا و عبدالرحمن در

 .ودد الوودلُلوم اَکُائِس نِیرُ خَ-259



  

۵٢ 

ثـذنگ خـاتون لرنگـذنگ انگکـی غـوثی کـوب اوغلـن            : ترجمه
 . دردوغریان و اوذ ارنا بتر ثوینکلی بولیان

 .هدولم اَتهبرَّن قَ میبرِلقَ اَ-260
ثننگ یقین غرندشنگ اول کشی درکی ثویگی شونی ثنگا         : ترجمه

 .یعنی هرکم ثنی ثویثا شول ثننگ یقیننگ در. یقین ادبدي
 .هملَّ ع ورآنَ القُملَّعن تَم مکُیرُ خَ-261

ـ ثذنگ انگکی غوینگذ قرآن اورنیـان و خلـق لر    : ترجمه ا قـرآن  غ
 .اوردیان در
 .یلُقِتَ الَینَاطِی الشَّنَّاِوا فَیلُ قِ-262

 دوغرثی شیطان لر گونرتان     ،ثذلر گونرتان یتب دینچ آلنگ    : ترجمه
 .یدیان دال درلر

 .ه آفَههرَالشُّ  وهاح رولُملخُ اَ-263
 .آد ثذلق دینچ لق در آدِغمق آونچ در: ترجمه

 .کرِالشُّ بِهعم النِّدِی قَ-264
    اوذنگـدن  ن زادنـی دوشـقال  بیک طنگري ننگ یونجـا بـر      : ترجمه

 . کوکذمک بلنقدر دان لق



  

۵٣ 

265-د اوم بِکُارضَوا مالصهِقَد. 
 .  اَم ادنگنا خدا یولی برمک بل هثّالرنگذغ:ترجمه

 .هِابتَالکِ بِلموا العِدی قَ-266
 .ي یذب غویمق بلن دوشقالنگذنگثذلر طپن بلم: ترجمه

267-د ارفَوا سهمکُاء. 
 .وذ دشمثذ آدم لرنگذ بلن اونگشنگا: ترجمه

 .ینِ الدهِلَّن قِ مِاءِی الحهلَّ قِ-268
 .اُطنمغنگ کم لگی دین ننگ پث لگندن در: ترجمه

269- یقِرِ الطَّلُّدص قَده. 
یول ثلغی برمک لگنگ ثوابی خـدا یـولی برمـک لگنـگ             : ترجمه

 .ثوابی یالی در
 .ٌةادب عِامِع الطَّهلَّ قِ-270

 .ا بنده لک ادمک درک طنگري غایمت نی آذ ایمک لک بی: رجمهت
 .هِلِاعِفَ کَیرِی الخَلَ عالُّلد اَ-271



  

۵۴ 

غوي ایش نی ثلغی برن آدم ننگ ثوابی گویا شول ایشـی            : ترجمه
 .ادن آدم ننگ ثوابی یالی در

 
 .ینِارس الیدح اَالِی العِهلَّ قِ-272

 .یلغنگ بیري درمشغالنگ آذ بولمغی اکی با: ترجمه
 .هِلِعِافَ کَرِّی الشَّلَ عالُّلد اَ-273

اربد ایش نی ثلغی برن آدم ننگ گناثی گویا شول ایش نی      : ترجمه
 .ادن آدم ننگ گناثی یالی در

 .قلِ العیرِثِن کَ مِیرٌ خَیقِوفِ التَّیلُلِ قَ-274
ا گونلمک لگنگ آذجغـی دا بتـر غـوي در       دوغري یول غ   :ترجمه

 .ی بولمق دنکوب عقلّ
 .نِؤمِ المحالَ سءاعلد اَ-275

 .آلقش مسلمان کشی ننگ یرغی در: ترجمه
 .اًرّ مانَن کَ اِ وقَّ الحلِ قُ-276

 .دوغري ثوذي آید اگر شول آجی دا بولثا: ترجمه
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 .هِادب العِخُّ مءاعلد اَ-277
ـ بیـک طنگـري     : ترجمه ـ  غ         ثلمـق لـق شـونگا بنـده لـک           گا دل

 .ادمک لگنگ منگذي در
 .کفسِی نَلَو علَ  وقَّ الحلِ قُ-278

 . آید اگر شول آیدمغنگ اوذ زیانگادا بولثا نیدوغري: ترجمه
 .ءالَ البدرُ یاءعلد اَ-279

 .آلقش بشا گلیان بالنی غیطرر: ترجمه
 .مٍئِ الَهوم لَی اهللاِف فِخَتَ الَ وقَّ الحلِ قُ-280

یمن گ  یاننلمن   ی ، نی آید بیک طنگري ننگ یولندا      دوغري: ترجمه
 . غورقمادننلمغ

 .نِؤمِ المجنُ سِ ورِافِ الکَهنَّا جنیلد اَ-281
الکی سراي کافر کشی ننگ اُچماخی در و مسلمان آدمنگ : ترجمه

 .دا تُوثّغ جایی در
 . اهللاِاءقَصدِ اَاءرَقَلفُ اَ-282

 .گ دوست لري درغریب آدم لر بیک طنگري نن: ترجمه
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 .اهبالَ کِاسالنَّ  وهیفَا جِنیلد اَ-283
الکی سراي بر مثلق در آدم لـردا اوننـگ ایذنـدا چفشـب              : ترجمه

 .یوران ات لر در
      284- الکَیس جزُ وتَّی العرٍ حقَد کُلُّ شَئٍ بِقَضَاءٍ و. 

قل ثـذلق  هر بر زاد الکی ادلن بیرق و یذغِد بلن در حتی ع   : ترجمه
 .و عقلّی بولمق دا

 
 .هِرَ اآلخِهعزرا منیلد اَ-285

 .الکی سراي ثونگقی سراي اچن اکارنچلق یر در: ترجمه
 .هاح رقرُلفَ اَ-286

 .لق دینچلق در یوقثذ: ترجمه
 .هیحصِلنَّ اَینُلد اَ-287

 .ا اوت برمک دربیک طنگري ننگ بیرن یولی خلق لرغ: ترجمه
 .یمئِ لَب خِرُاجِلفَ اَ-288

 . بهنچی غثغنچ در،حق دن گچن: ترجمه
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 .مکُالِمواَم بِکُاضِعرَن اَوا عب ذُ-289
مال لرنگذي  ننگ  ورثذلر اوذ آبراي لرنگذنگ آیرلمغندن غُ      :ترجمه

 .شول اوغرا خرج ادمک بلن
 .ااهو ههفس نَعتبن اَ مرُاجِلفَ اَ-290

ی در اوذنـی آرزولرننـگ ایـذنا      حق دن گچن آدم اول کش     : ترجمه
 .دشریان

 .هِادب العِنَ مِآءِینبِ االَکرُ ذِ-291
ا بنـده   غپیغمبرلرنگ گُرّنگ لرنی ادمک لک بیک طنگري        : ترجمه

 .لک ادمک دن در
 .هِرَ اآلخِوحِضُن فُ مِنُهوا اَنی الدوحضُ فُ-292

ـ الکـی سـراي ننـگ ر      : ترجمه        ینگـل در ثـونگقی     لغـی بتـر    واس
 .لغندن واسرگ سراي نن

 .وبِلُلقُ لِاءفَ شِ اهللاِکرُذِ -293
 . لر اچن درمان دركربیک طنگري ننگ آدنی تودمق لق ی: ترجمه

 .ا اهللاُهبحِ یینِدی ال فِهیرَلغِ اَ-294
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 بیـک   ،یـرق لرنـدا غُجرلـی بـولمغی       بیک طنگري ننـگ ب    : ترجمه
 .طنگري ثُویان در

 .هقَد صوتِ المکرُ ذِ-295
 .اولم نی یادلمق خدا یولی برمک در: ترجمه

 .انِیم االِنَ مِهیرَلغِ اَ-296
 .جرلی بولمق ایمان دن درغُ: ترجمه

 .ادِه الجِنَ مِارِ النَّکرُ ذِ-297
 . دین یولندا اورش ادمک دن در،تموغ ننگ اودنی یادلمق: ترجمه

 .هوبقُ عاءنَلغِ اَ-298
 . ثونگقی سراي ننگ آونجی در،یمِیدِالکی سراي ننگ آ: ترجمه

 
 .وبِنُلذُّ لِهرَغفِ مرِص البابه ذِ-299

 . گوذ اَیثی ننگ گناه لرندن یلقنمغی درگی،مدگرجنگ گو: ترجمه
 .انَ الزِّهقی راءنَلغِ اَ-300

 .ثی درو خلقنگ ناموسی بلن هوذیرلنمگنگ جاد،آیدم: ترجمه
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 .وبِنُلذُّ لِهرَغفِ ممعِ السابه ذِ-301
        غلــق ایثــی ننــگ ،غلــق دن اشــدمک لگنــگ آیرلمغــی: ترجمــه

 .ی درنمغگناه لرندن یلِ
 .اِنَّ اهللاَ یقبلُ تَوبه العبدِ ما لَم یغَرغِر -302      

دوغرثی بیک طنگري بنده ثننگ توبه ثنی قبـول ادر اگـر            : ترجمه
 . شول توبه جان قرقرا گلمذندن اونچا بولثا

 .وءٍ سار دوقُلس اَ-303
 .بازار پیث سراي در: ترجمه

 .آءِینبِ االَالُمو اَمنَلغَ اَ-304
 . پیغمبر علیهم السالم لرنگ مال لري در،وینغُ: ترجمه

 .اسسنَ النَّیقِ ب واس النَّبه ذَ-305
 . یارتی آدم ثیغندا بولن حیوان لر غالدي لر،آدم لر آیرلدي لر: ترجمه

 
 .لبِی القَنَی غِنَلغِ اَ-306

 .چن بایلق دنگا یرك ننگ بایلغی در: ترجمه
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 .یهاًجِ واهللاِ ند عِونُکُی الَینِجهو الو ذُ-307
 .اکی یذلی آدم بیک طنگري ننگ یانندا یذلی بولب بشرمذ: ترجمه

 .هنَّ الجلُدخُی الَیححِلشَّ اَ-308
 .غثغنچ آدم اُچماح گا گیرمذ: ترجمه

 .هِقَد الصنَ مِیرٌ خَکرُلذِّ اَ-309
برمک      بیک طنگري ننگ ذکرنی ادمک لک خدا یولی          : ترجمه

 .دن دا بتر غوراق در
 .اتِنَس الحنِالَأکُ یدس الح ولُّلغِ اَ-310

 .کینه و گوریب لک اکثی بارچا ثواب لري ایب آردن آیرر: ترجمه
 . اهللاِنَ مِهعم نِکرُلذِّ اَ-311

 اوننـگ غُـول یفـب    بیک طنگري ننگ ذکرنی ادمک لـک    : جمهتر
 .یونجا برن پایی در

 .آءِینبِ االَهثَر واءبرَلغُ اَ-312
ـ  اوذ غرندش لرندن آیرلب کثکی لرنگ اچندا غالن یکَ        : ترجمه  ،را ل

 .وطن آدم لر درلک پایی میراث تُاپیغمبرلردن یک
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 .بِلی القَ فِانَیم االِتنبِ یکرُلذِّاَ -313
ننگ یرگندا ایمان  ذکر ادیا،بیک طنگري نی ذکر ادمک لک : ترجمه

 .گوگردر
 .یدهِ شَیبرِلغَ اَ-314

یاد یوردا آجلی یتب اولن آدم گویا نحق یرا اولـدرلن آدم            : ترجمه
 .یالی درجه ثی بار در

315-ر الحِأس هِکمافَخَ ماهللاِه . 
 .مق در بیک طنگري دن غورق،پیدالی بلمنگ بشی: ترجمه

 .یدهِ شَیقُرِلغَ اَ-316
 نحق یرگا اولـدرلن آدم یـالی بیـک          ،ثوغا غچب اولن آدم   : ترجمه

 .درجه لی در
317-ر أسقلِ العب االِعد لتَّ اَانِیمحباسِی النَّلَ اِب. 

بیک طنگري نی طنیمق دن ثونگرا عقل ننگ انگکی غوي          : ترجمه
 .ویگی کوکذمک در اوذنگ دن آدم لرغا ث،ثلغی بریان زادي

 .اءقَوا السوکُ اَ واءنَوا االِطُّ غَ-318
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ـ  م.غاب ننگ غفق نی یفب غوینـگ   : ترجمه ـ  شِ وجغنی ک ننـگ پ
 .دنگب غوینگ

319- ر ب دٍابِ ع ـ  ج ـ  ب ر  و لٍاهِ ـ  مٍالِ ع وا راحـذَ  فَ رٍاجِ فَ
الجالعِنَ مِالَه ادِبالفُ و جنَ مِارلَ العاءِم. 

لرنی بلمانی بیک طنگري ننگ غُلّق نی ادیـان           دستور دین: ترجمه
 بیـرق لرنـدن     لرنی بلب دا شـریعت     کوب کشی لرگا و دین دستور     

لرنی   بث ثذلر شول دین دستور     ،رثِنگذچقیان کوب کشی لرگا یولغَ    
 لرنـی    لردن و دین دستور    یانبلمانی بیک طنگري ننگ غلّق نی اد      

 .ورقنگ لردن غُبلب دا شریعت بیرقلرندن چقیان
 .اءِنَ الغِانِثَورِ یاءِنَ الفَهاره طَ واءِنَ االِسلُ غَ-320

ونـی، ایـوانی ثُبـرب آرثّـا        ومقلق و اوینگ اَ   غاب چانغی ی  : ترجمه
 . انسان دا بایلق دوردرق،ثقلمق ل

321-بِ راُیع یخُطِّلبِی اَتِمنَ العِ وب. 
یعنی یاذ . اُذم در غاون غرفذ و ثلقم ،مننگ امتم ننگ یاذي  : ترجمه

 و  غرفـذ و  فصلی یغن یغدرب غُوري یري گوگردشی یالی غـاون          
 .ثلقم اُذم ایمک لک اندام داکی آغرلري آیرب ثغلدر
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 .درلقِ اَلَم الج وبرَلقَ اَلَج الرَّلُدخِ تُقٌّ حینُلع اَ-322
  . دیانی غاذنا، گوذ آدمی قبرا ثلر.گوذ دگمک حق در: ترجمه

 
 .قَالِ الحلُنزِستَ تَقٌ حنُیلع اَ-323

 .گوذ دگمک حق در بیک داغی دا یِقر: ترجمه
 .فِقه لَه  رب حامِلُ فِقهٍ الَ-324

ـ یـرق    شـول ب   ، کوب کشی لـر    یرق نی یاد آلن   شریعت ب : ترجمه ا  غ
 .دشنمک لري یوقدر

325-ذَامبرِئُ الجدِینَهِ یالم ارغُب . 
 .ذنی جذام آدلی کسل گا اَم بولب غُتررومدینه منوره ننگ تُ: ترجمه
      326- هحِبی اَنَّه خبِرهفَلی لُ اَخَاهالرَّج باِذَا اَح. 

 هر وقت بر کشی اوذ مسلمان دوغن نی ثویثا شونگا خبـر             :ترجمه
 . اوذننگ شونی ثویان لگنی،برثن

 . اَلعطَاس مِنَ اهللاِ و التَّثَاؤُب مِنَ الشَّیطَانِ-327
 . مق شیطان دن طفلن یغدي در بیک طنگري دن و پاذلآثغرمق: ترجمه
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     328-           هعـوفِـیهِنَّ د الَشَـک اتابسـتَجاتٍ موعثَالَثُ د
 .الوالِدِ و دعوه المسافِرِ و دعوه المظلُومِ

آتاننـگ  . اُچ آلقش ننگ قبول ادلنن بولمغندا گمان یوق در      : ترجمه
دن آلقشی و اوذ ایلندن آیرا دشن کشی ننگ آلقشی و اوذنا          اوغلنا ا 

 .آزار و اذیت یترلن کشی ننگ آلقشی
329- عِند طَاسصِدقٍ اَلع اءِ شَاهِدعالد. 

ش وقتندا آثغرمقلق آلقشنگ قبـول بولمـق لغـی ننـگ            آلقِ: ترجمه
 .ی درهدوغري گوا
 . سکَت فَسلَم رحِم اهللاُ عبداً قَالَ خَیراً فَغَنِم اَو-330

ـ بیک طنگري ننگ اِ   : ترجمه غی بـولثن غـوینی آیـدب ثـواب         ثنشِ
 .اُترب گناه دن آمان غالیان آدم غاغذنیان آدم غا یا اُمثُم 

 .اَلعمائِم وقَار لِلمؤمِنِ -331
 . درولنن ثالّلر مسلمان اچن اولّق و آبروربشا ا: ترجمه

332-     و تِی اَلخَطَاءن اُمع فِعر   انُ ووا   النِّسیا اُستُکرِهم
 .علَیهِ
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لمق و گیچ گا غالب ادلن      مننگ اُمتم دن یلنگش لق و اوندِ      : ترجمه
 .ایش گچلر
 . اَلعافِیه ما لَها ثَمنٌ-333

 .ثغ لغنگ بهاثی یوق در: ترجمه
334-ؤمِنِ شِفَاءرِیقُ الم . 

 .نگ امی در مسلماننگ تُیکرگی درد: ترجمه
 

335-وا اَلسِنَتَکُم عدواَالِستِغفَار . 
ـ      :ترجمه ـ       دل لرنگذگا بیک طنگرینگذدن اُت ک نچ اثلمـک لگـی اَنِّ
 .ادرنگ

ن              -336 کُم مـد نظُـر اَحـلَـی دِیـنِ خَلِیلِـهِ فَلیلُ عاَلرَّج 
 .یخَالِلُ

  بث ثذنگ هر بیرینگذ.انسان اوذ ثویگلثی ننگ دینن دا در  : ترجمه
 .اویلنشثن کمی ثویب در

337-نفَدالٌ الَیم ههِ فَاِنَّ القَنَاعلَیکُم بِالقَنَاعع . 
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 .ن غانمق نی اوذلرنگذگا هوکمان گرکلی تُوتنـگ       وِآذجق دن گَ  : ترجمه
 .وِن غانمق ننگ اوذي توکنمیان خرجی دربث انتک دن گَ

 . اَلرُّؤیاء لِاَولِ عابِرٍ-338
 .نگ یورغدنا گورا بولر نیانوردیش دا گورلن یغدي دثالبقی ی: ترجمه

339-اعرُ الطِّبغَیم اَلرِّضَاع . 
 .دریان  اصل یردلش یغدي نی اُیدگد ثُید امشمک:ترجمه

340-       هدِي اِلَی البِرِّ وی دقِ فَاِنَّهلَیکُم بِالصا فِـی      ع مـه
   اکُم واِی نَّهِ وا      الجمورِ ههدِي اِلَی الفُجی فَاِنَّه فِی  الکَذِب 

 .النَّارِ
ثذلر چن گبلمک نی اوذنگذگا هوکمان انّک ادننـگ دوغرثـی           : ترجمه

ا گونلدر چن لق بلن غوي لق اکثـی اُچمـاخ دا            غشول چن گب غوي ل    
لگا گونلدر یلنچی  و ثذلر یلن ثوذلمک دن چکلنگ یلنچی لق تلکا. در

 .لک اکثی تموغ دا در لق بلن تلکا
341- رتَشِی فِ اَلرَّاشِی وی النَّارِالم. 

 .دا در پارا بریان و پارا آلیان اکثی دا اُود: ترجمه
 . زر غِباً تَزدد حباً-342
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 .ثن کادا کادا گورما گورشا بر، آرا ثُویگینی آردرر: ترجمه
 . علَیکُم بِالرِّفقِ-343

ثذ هر بر ایش دا ینگل لک نی و یمشق یوقملی بولمق نـی   : ترجمه
 .ی گورنگاوذلرنگذا هوکمان گرك ل

 . اَلرِّفقُ نِصف المعِیشَهِ-344
 .وقملی بولمقلق گذراننگ و اُونگشغنگ دنگ یاري دریمشق ی: ترجمه

 علَیکُم بِالجماعهِ فَاِنَّ اهللاَ لَم یجمع اُمتِی اِالَّ علَی          -345
 .الهدي

ثذ تُوپرلشقدا بولمقلغی اوذلرنگذگا گرکلی گورنـگ بیـک         : ترجمه
 .دوغري یول غا اُیشرردنگا  اُمتم نی تُوپرلشدرب طنگري مننگ

 . اَلرِّیاء اَخفَی مِن دبِیبِ النَّملَهِ-346
ـ ا بنده لک ادمک لگـی خلـق لر  غبیک طنگري  : ترجمه ا کوکـذجک  غ

 . غرنچغاننگ یوریشندن دا بتر بلنکثذ درذلگیکثِلنِبولمق لغنگ بِ
 .اسِ علَیک بِالیأسِ مِما فِی اَیدِي النَّ-347

ــداکی زادلر: ترجمــه ا گــوذ تکمــک دن غــثــن آدم لرنــگ ال لرن
 .آیرلشمغی اوذنگا هوکمان گرکلی گور
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 . زکَاه الجاهِ اِغَاثَه اللَّهفَانِ-348
 .ا کمک برمک درغاولی اُورننگ خدا یولثی غیغلی لر: ترجمه

 . علَیک بِالصدقِ فَاِنَّه باب مِن اَبوابِ الجنَّهِ-349
 دوغرچـل بولمقلـق     ،ثن دوغرچل لغی اوذنـگ دن آیرمـا       : مهترج

 .اُچماخنگ غفی لرندن بر غفی در
 . اَلزَّائِرُ اَخَاه المسلِم اَعظَم اَجراً مِنَ المزُورِ-350

مسلمان دوغن ننگ گورما گورشنا بریان آدمنـگ ثـوابی           : ترجمه
 .اوذنا گورما گورشا برلیان آدم دن آرتقمچ در

351-لَ عماءوءِ السج سورج نَّهم. 
 تمـوغ   ، لـر  یـان لرنی بلب دا اربد ایش لري اد       دین دستور : ترجمه

 .ننگ کُوفري لري در
ورِکُم و اَمـوالِکُم و لکِـن              -352      نظُرُ اِلَـی صـاِنَّ اهللاَ الَی

 .ینظُرُ اِلَی قُلُوبِکُم و اَعمالِکُم
گا و مـال لرنگـذگا      دوغرثی بیک طنگري ثذنگ شکل لرنگـذ      : ترجمه

 .بقمذ و لیکن ثذنگ یرك لرنگذگا و ادیان ایش لرنگذگا بقر
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 .مکُاؤُس نِفعِوا تَفُّ عِ-353
 شـوندا   ،ثذلر خلق لرنگ ناموسنی دفَلَمک دن پاك بولنگ       : ترجمه

 .لرنی خلق لرغا دفلدمک دن آرثّا بولرلر عیال لرنگذ اوذ
 .قرَ الفَثُورِا ینَلزِّ اَ-354

 .لقنگ ناموسنی دفلمک لک غریب لق گتررخ: ترجمه
 .اسِ النَّنِ عهاؤُغنَتِس اِنِؤمِ المزُّعِ -355

ـ    مسلماننگ آبر : ترجمه ـ ی قنـاعتلی بولـب آدم لر  و لی بولمق لغ ا غ
 .یومش ثلمثذلغی در

356-س اوم فِکُدِوالَ اَینَوا بطِی العهِی. 
 .لرنگذي دنگ تُوتنگ ثذلر برم دا اوغل غیذ: ترجمه

357-ع دورءِ المم ن یبِلُعم عهِلِم. 
 . در دشمانی اوذي ننگ ایشدشیت ننگگی: ترجمه

 
358-س اَب ی ذَابِصحالَنب رُغفَی. 

 .ا ثاومک لک گچلمیان گناه درغمننگ یاران لرم : ترجمه
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359-ع املنِّ اَارِ النَّهلِ اَهآسء. 
 .ثی خاتون لر درتموغ دا یاشیان خلق لرنگ کُوب: ترجمه

360-س رعهذهِ تُشیِ المبب هاءنِؤمِ الم. 
 .غتی یوریمک لک مسلماننگ هیبتنی گدرر: ترجمه

361-الِ عم فَنتَیلفِن اَ مِیرٌ خَهِ بِعدٍابِ ع. 
ـ       لنیـان دیـن بل     آ  پیـدا  ندناوذ: ترجمه        ا گـوجی، بیـک طنگـري غ

 .در  راقبنده لک ادیان منگ کشی دن دا غوي
362-س ؤرفَ شِنِؤمِ الماء. 

 .لرنگ امی در مسلماننگ ثرقدي درد: ترجمه
 .هامد نِلملظُّ اَ-363

 .ا ستم ادمک اوکنچ در خلق لرغ:ترجمه
364-س ذَقِلُ الخُوء الَنب رُغفَی. 

 .اربد غلق یلقوثذ گناه در: ترجمه
 .ارِالنَّ یم فِهانُعو اَ وهملَلظَّ اَ-365

 .تموغ دا درلر  لر و اولرنگ کمکچی لريیانا ستم ادغخلق لر: ترجمه
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366-س وداءلُ ومِیرٌ خَود سنَن حلِتَ الَاءد. 
 بتر غوي در دوغرمیـان  عیال،دوغریان غرا یغذ بی گورك      : ترجمه

 . دنعیالآق آودن 
ـ  نَمِ هِ بِ مقِنتَ ی رضِاالَ ی فِ  اهللاِ دلُ ع مالِلظَّ اَ -367  اسِ النَّ

 .نه مِ اهللاُمقِنتَ یمثُ
 بیک طنگري ننـگ یـر یذنـدا    ،خلق لري هورلیان ستمچی : ترجمه

غوین دوغري قَریشی در شول ستمچی بلن بیک طنگري آدم لردن      
 .غرونی آلر اوندن ثونگرا شول ستمچی ننگ اوذندن غرونی آلر

368- سیاالِد فِامِد ی الدنیللَّ اَهِرَ اآلخِا وحم. 
   الکـی سـراي دا و ثـونگقی        ، هورش ننگ انگکـی غـوثی      :ترجمه

 .سراي دا ات در
 .اقِسفُ الینُمِ یقُالَلطَّ اَ-369

 اوذندن عیال نی بوش ادمک شـریعتدن چقـن آدم لرنـگ             :ترجمه
 .آنتی در
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     370-     اء لَمـالع ثُـم اءاَالَنبِی هِ ثَالَثَهامالقِی ومی شفَعی    ثُـم
اءدالشُّه. 

ـ ثونگقی سراي دا اُچ طایفه یاذِقلی لري یردن طنگ        : ترجمه ري ـــ
 دن

 دالب آلرلر الکثی پیغمبرلر در اوندن ثونگرا دین دستورلرنی بلیان          
 .لر در اوندن ثونگرا دین یولندا اولدرلن لر در

ـ می لِوب طُ -371 دِن هـ  اِي ـ   ومِسـالَ ی االِلَ ـ  عِانَکَ   هیشُ
 .هِ بِعنَ قَ وافاًفَکَ
یغشی بغتلی بولمق اوذنی شریعت یولنـا گونـدرلب و گـذرانی            : ترجمه

 .اوذنا بث بولب و شول گذران بلن گونی غانغن بولن آدم اچن در
372-س یادِ خَومِ القَدممه. 

 شول توپرنـگ غُلّـق نـی        ،هر تُوپرنگ اولی ثی و بشدغی     : ترجمه
 .ادیان و شولري ایدیان در

ـ ن ر ي م أن ر می لِ وب طُ ی و آنِن ر می لِ وب طُ -373 ی آنِ
لِو مأن ري مأن ري مأن ري میآنِن ر. 
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 یعنـی   .اَیگلک و یغشی بغتلی بولمق منی گورن لر اچن در         : ترجمه
منی گورب صحابه لق درجه گا ایا بولن لر اچـن در و ینـا شـول                 

 یعنـی مننـگ     .ایگلک و غوي لق منی گورن لري گورن اچـن در          
وینـا  . تابعین لق درجه گا ایا بـولن اچـن در         صحابه لرمنی گورب    

شول ایگلک و غوي لق مننگ صحابه لرم نی گورن لـري گـورب          
 .تبع تابعین لق درجه گا ایا بولن لر اچن در

 .هِم اُطنِی ب فِدعِن سید معِلس اَ-374
ثی ننگ اچندا یغشـی بغتلـی بـولن    ایغشی بغتلی آدم اوذ ان  : ترجمه

 .در
 .یرِلخَ لِاحاًفتَ مِ اهللاُهلَعن جمی لِوب طُ-375         
 یغشی بغتلی بولمق بیک طنگري ننگ غوي لغنگ و غـین            :ترجمه

 .چلغی چوذمک لگنگ آچري آیلندرن آدم ثی اچن در
 .یقُرِ الطَّینَو اَلَ  ولٌّ ذُالُؤَلس اَ-376

    ثلمق پث لـک و هورلـق در گرچـا یـول        گا دل غخلق لر : ترجمه
 .ب ثورمق بولثادانیرا دا دی

 .اففَ الکَ اهللاُهقَزن رمی لِوب طُ-377
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یغشی بغتلی بولمق لق بیک طنگري ننگ دنگا اوذنـا بـث            : ترجمه
 .بولر یالی ارثغل برن آدم ثی اچن در

 .هقَد صمِسلِی الملَ عمالَلساَ -378
 .ا سالم برمک لک خدا یولی برمک درغمسلمان آدم : ترجمه

 .اسِ النَّوبِیع ن عهیب عهلَغَن شَمی لِوب طُ-379
یغشی بغتلی بولمق لـق اوذ عیبـی بلـن گُیمنـب خلقنـگ              : ترجمه

 .عیبندن گوذ یمن آدم اچن در
 

 .اءفَ شِیخِ السامعطَ -380
 .نگ غُتلمغی اچن ام در جومارد کشی ننگ برن ایمتی درد: ترجمه

 .اقُسوالَ اَاعِقَ البِرُّ شَ-381
 .مکان لرنگ اربدي بازارلر در: رجمهت

 .اء دیلِخِ البامع طَ-382
 .غثغنچ آدمنگ برن ایمتی جانگا دشن کثل در: ترجمه

 .هِهلِی اَلَ عقُیضَلم اَاسِالنَّ رُّ شَ-383
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 .آدم لرنگ اربدي اوذ مشغلثنا دارِشغنلق ادیان در: ترجمه
 .هِزقِرِی بِتِأ ییفلضَّ اَ-384

 .مان اوذي ننگ ارثغلی بلن گلرمه: ترجمه
 .هِیممِالنَّ بِونَاؤُشَّلم اَ اهللاِادِبعِ رُّ شَ-385

ــه ــدي    : ترجم ــی ارب ــگ انگک ــده لرنن ــگ بن ــري نن ــک طنگ         بی
 .مسلمان لرنگ آرثندا گب گذدریان لر در

 .اتِورحظُ المیحبِ تُاتوررُلضَّ اَ-386
اربد ایش لري اونگاد    ا دوش بولمق لق     غبتر گرکلی یغدي    : ترجمه

 .آیلندرر
 .مکُابِبشَ بِهبشَن تَم مکُولِه کُرُّ شَ-387

ا  لرنگـذنگ انگکـی اربـدي جـوان لرنگـذغ          ثذنگ اولـی  : ترجمه
 .اُوغشش بولیان در

 .قِخالَ االَدی سمتلص اَ-388
 .م لک غلق لرنگ انگکی غوثی دراُمثُ: ترجمه

 .ءِآملَ العاررَ شِاسِ النَّاررَ شِ-389
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 لرنـگ   یـان لرنـی بل    آدم لرنگ انگکی اربدي دین دسـتور       :ترجمه
 .اربدي در

 .یسرُوا و الَتُعسرُوا و بشِّرُوا و الَتُنَفِّرُوا -390      

ثذ ایش لري آنگثاد ادنگ و غینلدمانگ و آدم لري هواث لندرنگ           
 .و اُرگذمانگ

 .الُؤَلس اَی العاءفَ شِ-391
 .دشمثذلگنگ درمانی ثورغ ادمک در: ترجمه

 .وءِ السهیتَ معدفَ تَهقَدلص اَ-392
 .خدا یولی برمک لک اربد یغدي دا اولمک لگی غیطرر: ترجمه

 .هانَیطَ شَعتب یانٌیطَ شَ-393
یعنـی کبـدر اوینیـان آدم        .شیطان اوذ شیطان ننگ  ایذنا دشـر       : ترجمه

 .ن دري دا شیطاکبدرشیطان در و اوننگ 
 .جِرَ الفَاحفتَ مِبرُلص اَ-394

 .جدملی بولمق غینچلغی چذمک لگنگ آچري در: ترجمه
 .ارِبرَ االَنُعد ماملشَّ اَ-395

 .ري درانباشام یوردي غوي آدم لرنگ : ترجمه
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 .هِنَّ الجوزِنُکُ ن مِنزٌکَ برُلص اَ-396
 بـر  لرنـدن    جدملی بولمق اُوچماخ ننگ اُیشرلن بهالی آلتن      : ترجمه

 .آلتن در
 .ونِنُ الجنَ مِهعب شُاببلشَّ اَ-397

 . دالی لک دن بر پودق در،جوان لق: ترجمه
 .زقَ الرِّعمنَ تَهبحلص اَ-398

 .دنگدان اوقلمق لق گلیان ارثغلی غیطرر: ترجمه
 .انِنس االِئب ذِانُیطَلشَّ اَ-399

نی شـیطان هـالك     یعنی انسا . شیطان انساننگ موجگی در   : ترجمه
 .ادیان در

400-ص صِوا تَومواح. 
 . ثغلنگآراذا توتنگ: ترجمه

 هِتِمی اُ فِیبِالنَّکَ هِومِی قَ فِیخُلشَّ اَ-401
پیرننگ اوذ ایلنداکی یغدیی گویـا پیغمبرنـگ اوذ اُمتـی ننـگ             : ترجمه

یعنی مرید پیرگا ثیلغ ادمگی گـرك در گویـا          . اچنداکی یغدیی یالی در   
گرك بولشی یالیلگیت ننگ پیغمبرنا ثیلغ ادمک اُم . 
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 .مِسلِ المجهِی و فِور نُیبلشَّ اَ-402
 .ثچ ثقّل ننگ آغرمقلغی مسلماننگ یذن دا بولن یغتی لق در: ترجمه

 قُالَالطَّ  و احکَلنِّ اَ د جِ نَّهزلُه و  د جِ نَّهد جِ ثٌالَثَ -403
و ینُمِالی. 
نگ چنی دا چن در و اوینـی دا چـن در برنجـی              ن چ زاد اُ: ترجمه

 .نکاح، اکنجی طالق، اچنجی آنت
 .ینِالعِ ورِ الحوره مدِاجِس المنس کَ-404

لرننگ غَلِنگی   لري ثُبرمک لک اُچماخنگ آق غیذ      مسجد: ترجمه
 .در

 .اِنَّ لِکُلِّ اُمهٍ فِتنَه و فِتنَه اُمتِی اَلمالُ -405      

غرثی هر امت ننگ فتنه ثی بار در و مننگ امـتم ننـگ           دو: ترجمه
 .فتنه ثی پول در

 .ونَیقُطِا تُ مهِادب العِنَوا مِذُ خُ-406
 .چا ادنگبیک طنگري ننگ غُلّقنی ادمک دا گُیچ لرنگذ یدگِ: ترجمه

 .هحالِ الصُةرألما اَنی الداعِتَ میرُ خَ-407
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ـ     الکی سراي ننگ غُوش لرننـگ ا      : ترجمه قلی نگکـی غـوثی یرشِ
 .دوغري خاتون در

 .حسنُ الظَّنِّ مِن حسنِ العِبادهِ -408      
بنده اوذ یردن خالقی نـا و یردننـگ خلقنـا یغشـی گمـان              : ترجمه

 . ادمک لگی اوذ بنده لگننگ غوي لغندن بلگی در

 .مِن تَمامِ التَّحِیهِ اَألَخذُ بِالیدِ -409      

 . ال دن توتب گورشمک در،لغ ننگ بتويمسلمانچلق ثی: ترجمه
410-بغَن اَ مالضَّض بغَد اَقَ فَیفاهللاَض . 

هیثی بر آدم مهمانی یگرنثا بث شول آدم بیـک طنگرثنـی            : ترجمه
 .یگرندگی در
 . الَ وفَاء لِنَذرٍ فِی معصِیهِ اهللاِ-411

لک بولن ایشی ثوذ ادمک لک دا  ا گناهکارغبیک طنگري : ترجمه
 . گرك دال درقثوذدا طفلمق لشول 

ادِهِ             -412 انِ عِبـ لَـی لِسـالَمِینَ ع العـ بر آمِین خَـاتَم 
 .المؤمِنِینَ
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گجی ثی بولن بیک  بارچا جهان خلقی ننگ اید  ،آمین آدلی ثوذ  : ترجمه
 .طنگري ننگ اوذ مسلمان بنده لرننگ دلندا یوردیان پچادي در

413-هقَاد اءلَماَلع . 
ـ      لرنی بلگج آدم لر    ین دستور د: ترجمه ا ، خلق لري دوغري یول غ

 .لر دریان اید
414-نَّههِ سعمالج وماَلغُسلُ ی . 

 .آنّا گُن ثوغا دشمک لک پیغمبرنگ یولی در: ترجمه
415-اهمِمح لِلذُّنُوبِ اَالِستِغفَار . 

بیک طنگري دن یاذق لر سبب لی اُوتِنج اثلمک لک شول           : ترجمه
 .اچن ثُبِرگِچ دریاذق لر 

416-هلِکُلِّ قَومٍ فِرَاس . 
 .هر بر تُوپر اچن آنگلی لق و دشِم بار در: ترجمه

417- انَهخِی اَلکَذِب. 
 .ل لق درغَیلن آلدمق اگري لک و د: ترجمه
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418-              اء لَمـع الٌ و هـج اد بـانِ ع کُونُ فِی آخِـرِ الزَّمـی 
قَهفَس. 

ـ   ـی هنگام ل  ــگ ثونگق ی سراي نن  ـالک: ترجمه ري ـرندا بیک طنگ
 گا

گذك بولرلر  غُلّق ادمک لگنگ اُوغرنی بلمیان لر غُلّق ادمک لگا ال       
 .بلیان لردا غلّق ادمک دن یذ اورب یول دن چقرلر

 . اَلخُلُقُ وِعاء الدینِ-419
 .غوي غلق دین ننگ غابی در: ترجمه

 . اَلخُشُوع فِی القَلبِ-420
 . یرك دا بولرقري دن غورقمق لبیک طنگ: ترجمه

 . یوم الجمعهِ یوم عِیدٍ و ذِکرٍ-421
 .آنّا گنی خوشلق گنی در و بیک طنگرینی یادلملی گن در: ترجمه

 . اِسباغُ الوضُوءِ مِنَ االِیمانِ-422
 .طهارت نی بتوي طریق دا آلمق لق ایمان دن در: ترجمه
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افِ      اَلعِلم عِلمانِ فَعِلم فِ    -423 ع ی القَلبِ فَذَلِک العِلم النـَّ
ملَی ابنِ آداهللاِ ع هجح انِ فَذَلِکلَی اللِّسع عِلم و. 

دینی بلم اکی هیل لی در بث شول بلم ننگ بیري یـرك دا              : ترجمه
 اول بیري دا دل دا بولن بلم        .در شول یرك داکی بلم پیدالی بلم در       

اوغلـن لرننـگ    ننـگ آدم    در بث شول دل داکی بلم بیک طنگري         
 .ی درزیاننا تیارالن گواه

424-شِفَاء و اءفِیهِ د االَرض تهکُلُّ شَئٍ اَخرَج . 
یرنگ گوگردب چقرن هر بر زادندا شوننگ دردي دا بـار           : ترجمه

 . در و درمانی دا بار در
 .اِذَا غَضِبت فَاجلِس -425

 . قهرنگ گلن وقتندا اوترغل:ترجمه
426-هادِهِ آنِیعِب بِّکُم قُلُوبر . 

 .ثذنگ ایانگذنگ غاب لري شوننگ بنده لرننگ یرك لري در: ترجمه
 . آفَه الدینِ اَلهوي-427

 . در نفس ننگ اثلگنا غرشی یوردمق،اسالم دین ننگ امگگی: ترجمه
428-هحِکم وعاَلج . 
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 .آچ بولمق بافیدلی بلم در: ترجمه
 .اَکثَرُ برَکَه آخِرُ الطَّعامِ -429

 .ایمت ننگ ثونگقی غالن ننگ غوي اُوثِّرمی بتر کان در: ترجمه
 .اَبخَلُ النَّاسِ من بخِلَ بِالسالَمِ -430

 .آدم لرنگ انگکی غثغنجی آدم لردن سالمنی غثغنیان در: ترجمه
 . اِبدأ بِمن تَعولُ-431

 .خدا یولی نی الکی دا اوذ ایدیان لرنگا بر: ترجمه
 .برَکَه فِیهِ  اَبرِدوا بِالطَّعامِ فَاِنَّ الحار الَ-432

 .ایمت نی ثودِب اینگ غذغن ایمت دا غوي اُوثّرم یوق در: ترجمه
433-و ةٍ لَو بِشِقِّ تَمرَ  اِتَّقُوا النَّار. 

شمک دن ثقالنـگ گرچـا برجـا        ا د غلرنگذي اود  ثذلر اوذ : ترجمه
 . بلن بولثاداخرما ننگ یارثنی خدا یولی برمک

      434- بن اَحم عم رءاَلم. 
 .هر یگت ثونگقی سراي دا اوذننگ ثویگن آدمثی بلن بال غوپر: ترجمه

435-اَبِیک اِحفَظ وِد . 
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 .ثن آتانگ دوستنی ثقلغل: ترجمه
 . اَدوا حقَّ المجالِسِ-436

نـگ   بیک طنگري نی کوب یادال.اوترشق لرنگ پاي نی برنگ   : ترجمه
 .لرنگذي نامحرم دن یمنگ آذشنی دوغري یول غا ثلنگ گوذ

 . اَلجمعه حج المساکِینِ-437
 .جمعه نماز غریب لرنگ حجی در: ترجمه

 . حب الثَّنَاءِ مِنَ النَّاسِ یعمِی البصرَ-438
 اولیـان آدم ننـگ اوذ عیبنـی    ،آدم لـردن بـولن اوگـی لـر      : ترجمه

 .گورمک لکدن کور ادر
439-هعمتِی اَلجفُقَرَاءِ اُم جح . 

 .مننگ غریب بولن امت لرمنگ حجی جمعه اوقیمقلق در: ترجمه
440-    رِیرِ والح اسلِب رِّمح      تِـی ولَی ذُکُورِ اُمبِ عالذَّه

 .اُحِلَّ لِاِنَاثِهِم
یفک اگن بشی و آلتن نی مننگ امتم ننگ ارکک لرنا حرام   : ترجمه

 و شول اکثنی مننـگ امـتم ننـگ خـاتون لرنـا حـالل                آیلندرلدي
 .آیلندرلدي
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        441- اهِ والج بالنِّفَاقِ ح نبِتالِ یالم. 
ی ثویمک لک منافق لق     غبیک درجه لی و مال لی بولمق ل       : ترجمه

 .یغدیی دوردر
 . حسنُوا اَصواتَکُم بِالقُرآنِ-442

 .نالنگقرآن کریم بلن ثث لرنگذي آود: ترجمه
443-انُکل اِیمکمی ن خُلُقَکسح . 

 .غلغنگ نی غولندر ایماننگ بتولنر: ترجمه
444- هالَما عصملُ العح س ؤمِنِ واالَنبِالم آءِنَّهی. 

دینج طیق نی ال گا آلب گذمک لک مسلماننگ عالمتی و           : ترجمه
 .پیغمبرلرنگ دا یولی در

 .انَ قَبلَه اَلحج یهدم ما کَ-445
 .حج ادمک لک اوذندن اونگکی گناه لري بوذب گدرر: ترجمه
      446- لَیلِّ عصفَلَم ی هعِند ن ذُکِرتخِیلُ الَّذِي ماَلب. 

اوذي ننگ یاننـدا مننـگ آدم توتلـب دا، منگـا صـلوات               : ترجمه
 .ایبرمیان آدم غثغنچ کشی در
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447-أبکُلٌّ ی و هولُ نِعما اَلخُماه. 
 .ثذلق نعمت در و بارچا کشی شول نعمت دن غچیان در آد: ترجمه

448-ابستَجرِ محالس اءعد . 
 . قبول ادلنن آلقش در،دنگ وقتندا ادلنن آلقش: ترجمه

 . اَلدنیا دار بالءٍ-449
 .الکی سراي ثینو سرایی در: ترجمه

 .لموت الَتَمنَّوا ا-450
 .رذوثنی ادمانگثذلر اولم آ: ترجمه

ـ  الَم ن الَ  م الُم  و ه لَ ارد ن الَ  م اردا  نیلد اَ -451   و ه لَ
 .ه لَقلَع ن الَ معجما یهلَ
 مـال ثـذ آدم ننـگ        و اوي ثذ آدم ننگ اویی       ،الکی سراي : ترجمه

 .مالی در و دنیانی اُیشریان عقلی یوق آدم در
 .ور نٍُةعرَ شَلِّکُبِ ه لَوقِی الس فِاهللاِ رُاکِ ذَ-452

آدم شوننگ هـر بـر غـل    یان دا بیک طنگري نی یادل     بازار: ترجمه
 .ننگ برابرنا آخرت یغتلغی بولر
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 .دِالِا الوضَی رِ فِبا الرَّضَ رِ-453
 .بیک طنگري ننگ راضی لغی آتاننگ راضی لغندا در: ترجمه

 .ادِه الجِنَ مِیرٌ خَ اهللاِکرُ ذِ-454
لر بلن ثـوش ادمکـدن دا      کافر قي نی یادلمق ل   بیک طنگر : ترجمه

 .غوي راق در
455- فِرلَ القَعممِائِ النَّنِ عتَّ حظَیقِستَی ی. 

 .اوقلیغوجی آدم ننگ بوینندن بیرق گوترلر تا اوقی ثندن اوین یانچا: ترجمه
456-ر انُضَمس یالشُّ دورِه. 

 .درآرازا آیی آي لرنگ اولقانی و بشدغی : ترجمه
 .هلُج اَهبطلُا یم کَبد العبطلُ یزقُلرِّ اَ-457

 بنده نی ایذرلیان در گویا بنده ننگ آجلی بنـده نـی    ،ارثغل: ترجمه
 .ایذرلیشی یالی

 .لب القَبتعِا تُنیی الد فِهغبلرُّ اَ-458
 . یادادرالکی سراي ننگ ثویگی ثندا بولمق لق انساننگ یرگنی: ترجمه

 .یقِرِ الطَّبلَ قَیقُفِلرَّاَ -459
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 . ا دشمذنگدن اونچا یولدشنگ ثیالغیول : ترجمه
460- کَزاتالب اَنِد لجوع. 

 .اندام ننگ خدا یولثی آچ گذمک در: ترجمه
 .لمِ العِصف نِالُؤلس اَ-461

 .ثورغ ادمک لک بلم ننگ دنگ یاري در: ترجمه
 .اءٍ دلِّن کُ مِاءفَ شِاكولس اَ-462

 . بارچا کسل دن غُتلمق در،مقورا مسواك غطهارت قلمق دا آغذ: ترجمه
 .هِنَّ الجهلُ اَهیحِ تَالملس اَ-463

لرنا ثطشن دا بریان سالم لري جنّـت   بیر مسلمان لرنگ بیر  : ترجمه
 .خلق لرننگ حرمتی در

 .مِالَ الکَبلَ قَالملس اَ-464
 شـونگا   ،م برملی وقتنگ  مسلمان دوغننگا ثطشنگ دا سال    : ترجمه

 .ثوذ آدمذنگ دن اونچا در
 .نِثَ الودِابِعکَمرِ الخَبارِ شَ-465

ــا بــت  : ترجمــه ــادت غــعــرق اچمــک لگنــگ گنــاثی گوی         ا عب
 .ادمک لگنگ گناثی یالی در
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 .اهاقُسو اَانِلد البرُّ شَ-466
 .لري در لرنگ انگکی اربد یري بازار شهر: ترجمه

 .لبِی القَمی عمالع رُّ شَ-467
 .ورلگی در یرك کُ،ورلکانگکی اربد کُ: ترجمه

 .هلُم عاء س وهرُم عالَن طَ ماسِالنَّ رُّ شَ-468
 یاشی اوذین بولـب ایشـی اربـد         ، آدم لرنگ انگکی اربدي    :ترجمه

 .بولنی در
 .هِامی القِومِ یهامد نَهِامدالنَّ رُّ شَ-469

 .ی سراي ننگ اوکنجی درق ثونگ، اوکنجانگکی اربد: ترجمه
 .ونَاررثَلثَّی اَتِم اُاررَ شَ-470

 .ثذ گب لري کوب گبلیان لر در مننگ امتم ننگ تلکالري پیدا: ترجمه
 .انِیم االِحض منِب اللَّرب شُ-471

 . خالص ایمانلی بولمق در،ثُید اچمک لک دا دیشنگ: ترجمه
 .رِائِب الکَنَ مِورِ الزُُّةادهشَ -472

 .یلن دن گواه بولمق لق اولقان گناه لردن در: ترجمه
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 .هکَرَ بئرُالبِ  وهکَرَ بُةالشَّ اَ-473
 .غُوین غوي اُوثّرم در و غُی دا غوي اُوثّرم در: ترجمه

 .قِلُ الخُوء سؤملشُّ اَ-474
 .یگرنجی لک اربد غلقلی بولمق در: ترجمه

 .فِئُ غَضَب الرَّب صدقَه السرِّ تُط-475
خدا یولی نی اُوغـرین برمـک لـک بیـک طنگـري ننـگ             : ترجمه

 .آجغلنمق اُودنی ثوندرر
476-وكاِن قَطَع و تَکصِل قَرَاب . 

 .لردا ثن یقین غرندش لرنگا غدنش اگر شولر غدنشِق لرنی کثّا: ترجمه
477-ادفِی عِب ائِماهللاِة الص ِ. 

 .م بیک طنگري ننگ بنده لگندا در آدیانآرازا تود: ترجمه
478-قَهدسرِ صلَی العبرُ عالص . 

 .ا جدمق لق خدا یولی برمک لک در غینچلق غ:ترجمه
 . الصدقَه اَفضَلُ مِنَ الصومِ-479

 .  در راقخدا یولی برمک لک آرازا تودمق دن دا غوي: ترجمه
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 .ًةرَ الصدقَه الَتَزِید المالَ اِالَّ کَث-480
خدا یولی برمک لک مال ننگ کوفلمگندن بشغا آردرجـق         : ترجمه

 .ذادي یوق در
 

 .االِسالَمِ ُ عِمادة الصال-481
  .نماز اوقیمق لق اسالم دین ننگ ستونی در: ترجمه

 . الضِّحک مِن غَیرِعجبٍ مِن قِلَّهِ االَدبِ-482
ـ        : ترجمه دي ننـگ   گنگ غالملی زاد بولمین گلمک لک، اونگاد یغ

 .آذلغندن در
483-الَلِ فَرِیضَهکَسبِ الح طَلَب . 

حالل ایش ادمک لگنگ ایذندا گذمک لـک فـرض بـولن            : ترجمه
 .بیرق در

 . طَیبوا اَفواهکُم بِالسواكِ-484
 .لرنگذي مسواك ورمق بلن آرثّالنگ آغذ  ثذلر:ترجمه

 . اَلطَّهرُ شَطرُ االِیمانِ-485



  

٩٢ 

 .ماننگ یارثی درپاك لک ای: ترجمه
 .اَلطَّالقُ بِیدِ من اَخَذَ بِالساقِ -486

 اُوننـگ اینجگنـدن تودیاننـگ       ،عیال بوشدمق لغنگ ارکی   : ترجمه
 .الندا در

 . اَلطَّبِیب اَهللاُ-487
 . دنگا بیک طنگري دریانلرگا ام اد درد: ترجمه

488-قَتُهدهِ صامالقِی ومؤمِنِ یظِلُّ الم . 
ـ       مس: ترجمه ولگثی اوذي ننـگ    لماننگ قیامت گنن دا دفثی ننگ کُ

 .برن خدا یولثی در
 . علَیک بِطِیبِ الکَالَمِ و بذلِ السالَمِ-489

ا سالم برمک غوینکلی گبلمک لگی و مسلمان دوغن       ثن ثُ : ترجمه
 .لگی هوکمان اوذنگا گرکلی بل

 . یا اَبابکرٍ اِنَّ اهللاَ سماك الصدیقَ-490
 .اي ابوبکر بیک طنگري ثنی بتر دوغرچل دیب آدلندردي: مهترج

 . یا عمرُ و اِنَّک لَذُو رأيٍ رشِیدٍ فِی االِسالَمِ-491
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اي عمــر هوکمــان ثــن اســالم دیننــدا دوغــري آنــگ و : ترجمــه
 .نجاننگ ایثی درثنگدشِ

 . یا عثمانُ اِنَّک ستُبتَلَی بعدِي فَالَ تُقَاتِلَنَّ-492
سـرا دوش    اي عثمان ثن مـن دن ثـونگرا بولغیلـق و درد           : هترجم

 .شمگلگترلرثنگ شوندا ثن اولر بلن ابد اُولِ
 . یا علِی اَنت تُقتَلُ علَی سنَّتِی-493

 .اي علی ثن مننگ یولم دا اولدرلب شهید بولرثنگ: ترجمه
 فَضلُ عائِشَه علَی النِّسآءِ کَفَضـلِ الثَّرِیـدِ علَـی           -494

 .الطَّعامِ رِسائِ
عایشه ننگ اُوذگکی خاتون لردن آرتقمچ لغی گویـا اتلـی     : ترجمه

 .بترماننگ بیلکی ایمت لردن آرتقمچ لغی یالی در
 .المؤمِنِینَ  اَالَتَرضَینَ اَن تَکُونِی سیده نِساءِ-495

اي غیذم فاطمه ثن بارچا مسلمان لرنـگ خـاتون لرننـگ            : ترجمه
 . راضی دالمنگانگکی غوثی بولمق لغا

496- نُ وسنَّهِ اَلحابِ اَهلِ الجا شَبدیینُ سسالح. 
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 امام حسن و امام حسین اُچماح دا یاشـیان یگـت لرننـگ      : ترجمه
 .انگکی غوثی در

 . اَصحابِی کَالنُّجومِ فَبِاَیهِم اِقتَدیتُم اِهتَدیتُم-497
یغتلق لر در ثـذلر  منگا ثطشن مسلمان لر گویا یلدذلر یالی      : ترجمه

 .اولرنگ هیثی بیرنا اُیثنگذ دوغري یول غا دشرثنگذ
انِی ثُـم               خَیرُ -498 النَّاسِ اَلقَرنُ الَّذِي اَنَـا فِیـهِ ثُـم الثـَّ

 .الثَّالِثُ
 اونـدن   .آدم لرنگ انگکی غوثی مننگ دورم دا یاشـان لـر در           : ترجمه

ر ــ دوردا یاشان ل   یــرا اُچلنج ـ اوندن ثونگ  ،ی دوردا ــرا اکلنج ــثونگ
 .در

ذ  هر دیل در) 100(ور ی. 
لٌ مِـن       -499 جـبِـهِ ر با لَـذَه الثُّرَیـ ینُ عِندلَوکَانَ الد 

لَهتَنَاوتَّی یفَارِسٍ ح. 
  اگر دین اسـالم اُلکرنـگ یاننـدادا بولثـا هوکمـان فـارس              : ترجمه

 . ثندن بر کشی شونگا برب الگررديهطایف
  .ٍةهِ الدنیا سنَه خَمسِینَ ومأ تُرفَع زِینَ-500
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. لکـی سـراي ننـگ گـورکی گـوترلر         یذ الّی لنجی یلـدا، ا      :ترجمه
اونگکی و ثونگکی گچن بیک عالم لر شو اکی حدیث شریف نـی              

    حِحضرت امام اعظم ابوحنیفه ره اهللا تعالی ننگ حقنا حمـل ادب        م
شـوننگ   فارس خلقندا علم ننگ بیک درجه ثنا یتن          هچونک. درلر

یالی هیچکم بولمان در و شول تـاریخ دا اولـن انگکـی آنگـربش               
  .علملی آدم دنگا امام اعظم ابوحنیفه در

   ا وورِ کُلِّهتَنَا فِی االُماقِباَحسِن ع من       اللَّهاَجِرنَا مِن خِزِي الدیا و 
سـالَم علَـی     صِـفُونَ و  یِ عما   ةسبحانَ ربنَا رب العِزَّ   . ِ  ةعذَابِ اآلخِرَ 

 .نَالحمد لِلهِ رب العالَمِی ونَ یالمرسلِ
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