﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
11امام رضا (ع) فرمودند:
تزا َو ُروا تحـابـوا و تصـاف ُحـوا و ال تحـاشمـوا؛

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
( بحاراالنوار،ج،78ص ) 347

22حضرت زهرا (س) فرمودند:
من اصعد الی اهلل خالص عبادته اهبط اهلل عزوجل الیه افضل مصلحته؛

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ،پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

( بحار االنوار  ،ج  ،70ص ) 249

33حضرت زهرا (س) فرمودند:
ان السعید ،کل السعید ،حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛

همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

ع الزوائد عالمه هیثمی  ،ج  ، 9ص ) 132
( مجم 

44حضرت زهرا (س) فرمودند:
نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه؛

ما اهل بیت رسول خدا (ص)وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها ،ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامران الهی
ص ) 211
ی الحدید  ،ج  ، 16
( شر ح نهج البالغه البن اب 

55حضرت زهرا (س) فرمودند:
قاریء الحدید ،و اذا وقعت ،و الرحمن ،یدعی فی السموات و االرض ،ساکن الفردوس؛
ُ

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند.

( کنزالعمال  ،ج  ، 1ص) 582

66حضرت زهرا (س) فرمودند:
خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم؛

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

( دالل االمامه و کنزالعمال  ،ج  ،7ص ) 225

77حضرت زهرا (س) فرمودند:
حبب الی من دنیاکم ثالث :تالوة کتاب اهلل و انظر فی وجه رسول و االنفاق فی سبیل اهلل؛

از دنیای شما سه چیز محبوب من است-1 :تالوت قرآن -2نگاه به چهره رسول خدا -3انفاق در راه خدا

(وقایع االیام خیابانی ،جلد صیام ،ص) 295

88حضرت زهرا (س) فرمودند:
فجعل اهلل...اطاعتنا نظاما للملة و امامتنا أمانا للفرقة؛

خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

(بحار االنوار ،ج  ،43ص ) 158

99امام رضا (ع) فرمودند:
بد حقیق َة االیما ِن َح َّتی تَکو َن فی ِه خِصالُ ث ٍ
الرزایا.؛
الدی ِن َو ُح ُ
ال یستَکمِلُ َع ٌ
َالث :اَل َّتف ُّق ُه ِفی ّ
المعیشَ ِةَ ،و َّ
سن ال َّتقدیرِ ِفی َ
الص ُ
بر َعل َی َّ

هیچ بندهای حقیقت ایمانش را کامل نمیکند مگر این که در او سه خصلت باشد :دین شناسی ،تدبر نیکو در زندگی ،و شکیبایی در مصیبتها و بالها.

( بحار االنوار ،ج  ،78ص  ،339ح) 1

110امام رضا (ع) فرمودند:
فس ُه رَ َب َح َو َمن َغفَلَ َعنهَ ا خ ِ
َسر؛
ب نَ َ
َمن َ
حاس َ

آن کسی که نفسش را محاسبه کند ،سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند ،زیان دیده است.

( بحار األنوار ،ج  ،78ص  ،352باب  ،26ح ) 9

111امام رضا (ع) فرمودند:
رضی اهلل منه بال َقلیل ِم َن ال َعمل؛
الرزق َ
َمن رَضی عن اهلل تعالی بال َقلیل ِمن ّ

هر کـس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ،خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود.

( بحـاراالنـوار،ج ،78ص ) 357

112امام حسین (ع) فرمودند:
ــر ّوة اَو َح َسب ؛
التـَرفع حــا َجتَک إالّ إلـی أحـ َ ٍد ثَالثة :إلـی ِذی دیـنٍ ،اَو ُم ُ

جز به یکی از سه نفر حاجت مبر :به دیندار ،یا صاحب مروت ،یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.
( تحف العقول  ،ص ) 251

 113امام رضا (ع) فرمودند:
فـرج اهلل َعن َقلبه یـَوم القیمة ؛
فـرج عن مـومـن ّ
َمـن ّ

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

( اصول کافی ،ج  ،3ص ) 268

114امام حسین (ع) فرمودند:
الی الج ّنة ؛
أیما اث َنین َجری بینهما کالم فطلب أحدهما َ
رضـی االخر کا َن سابقة َ

هر یک از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع و یکـی از آن دو رضایت دیگری را بجـویـد  ،سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

( محجه البیصاء ج ،4ص ) 228

115امام حسین (ع) فرمودند:
بسخ ِ
ِ
َط الخـالِق ؛
وم اشتَـروا َم
المخلـُوق َ
الأفل ََح قـ َ ٌ
ـرضـات َ

رستگـار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

( تاریخ طبری،ص ،1ص ) 239

116امام حسین (ع) فرمودند:
ُوبهُ م ٍمن کلِّ غ ٍّ
َش َو غِلٍّ َو َد َغ ٍل ؛
لمت ُقل ُ
إ َّن ِشی َعتَنا َمن َس َ

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است.

( فرهنگ سخنان امام حسین ص) 476 /

117امام حسین (ع) فرمودند:
یوم القیا َم ِة إالّ َمن َ
الدنیا
خاف اهلل ِفی ُّ
ال یأ َمن َ

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت

( مناقب ابن شهر آشوب ج 4/ص) 69 /

118امام حسین (ع) فرمودند:
أَع َجزال ّن ٍ
الدعاء؛
اس َمن َع َج َز َع ِن ُّ

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

( بحاراالنوارج 93 /ص) 294 /

4×7

119امام حسین (ع) فرمودند:
کاء ِمن خَشی ِة اهللِ نَجآ ٌة ِم َن ال ّنار ِ ؛
َلب
ا ُ
ُ

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉
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﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است.

( حیات امام حسین ج / 1ص ) 183

220امام محمد باقر (ع) فرمودند:
اِنَّما ُیداقُّ ا ُ
الدنیا؛
هلل ال ِع َ
وم ال ِقیا َم ِة علی َقدر ِ ما اَتاهُ م ِمن ال ُع ُقو ِل ِفی ُّ
باد فی الحِسابِ َی َ

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

( اصول کافی ج / 1ص ) 12

221رسول خدا (ص) فرمودند:
کلِّ ُمسلِمٍ ،اَال ا ِ َّن ا َ
َ
ِب ُبغا َة ال ِعلمِ؛
طل َُب ال ِعل ِم َف َ
ریضةٌ َعلی ُ
هلل ُیح ُّ

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است ،همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

( اصول کافی ج / 1باب دوم/ص ) 35

222رسول خدا (ص) فرمودند:
کث َُر وِفا ُق ُه؛
َیر األصحابِ َمن قَلَّ ِشقا ُق ُه و َ
خ ُ

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

( تنبیه الخواطر ،ج ،2ص) 123

223رسول خدا (ص) فرمودند:
الر ِّب؛
الص َد َقة َلتُط ِف ُئ غ َ
إ َّن َّ
َض َ
ب َّ

صدقه ،خشم پروردگار را فرو مینشاند.
( کنزالعمال ،ح) 161143

224امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
َیس ِ
کر فی أمر اهللِ؛
ثر َة
باد ُة َ
باد ُة َ
ثر ُة ال َّت َف ُّ
الصلو ِة َو انَّما ال ِع َ
ت ال ِع َ
الصیا ِم َو َّ
ل َ
ّ
ک َ
ک َ

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست ،بلکه (حقیقت) عبادت ،زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

( تحف العقول ،ص) 448

225رسول اکرم (ص) فرمودند:
َمن رَ َّد َعن ِع ِ
َلب َّتةَ؛
المسل ِ ِم َو َج َبت ل َ ُه ال َجنَّ ُة ا َ
رض اَخی ِه ُ

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.

( ثواب االعمال و عقاب االعمال )

226امام صادق (ع) فرمودند:
َ
بد إل َی اهللِ َو هُ َو ساج ٌِد؛
قر ُب ما َی ُ
ک ُ
ون ال َع ُ
أ َ

نزدیکترین حاالت بنده به پروردگارت حالت سجده است.

( ثواب االعمال و عقاب االعمال )

227امام صادق (ع) فرمودند:
إ َّن ا َ
الر ُجلَ ل َشُ َد ِة ُح ِّب لُ َول َُده؛
هلل َع َّز َو َّجلَ َیر َح ُم َّ

براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را ،به سبب شدت محبت او به فرزندش.

( ثواب االعمال و عقاب االعمال )

228امام حسین (ع) فرمودند:
بم ِ
َسر َع ل ِ َمجئ ما َیحذَ ُر؛
َمن حا َولَ اَمراً َ
عص َی ِه اهللِ کا َن اَف َوتَ لِما َیر ُجو َوا َ

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.

( بحار االنوار  ،ج  ، 3ص ) 397

229امام علی (ع) فرمودند:
شر ُه فی َوج ِِه ِه َو ُحز ُن ُه فی َقلبِ ِه؛
ا ُ
َلمؤ ِم ُن َب ُ

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

( نهج البالغه ،کلمات قصار ،شماره) 325

330امام علی (ع) فرمودند:
الیفنی؛
کن ٌز َع
لم َ
ظیم َ
ٌ
اَل ِع ُ

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

( غرر الحکم و درر الکلم )

331رسول خدا (ص) فرمودند:
زء َ
طل َُب ال َحاللِ؛
باد ُه َسبعو َن ُجزء ،ا َ
اَل ِع َ
َفضلُها ُج ً

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است.

( ثواب االعمال و عقاب االعمال )

332امام حسین (ع) فرمودند:
ا ِ ّن اَع َفی ال ّن ِ
ند ُقدرَتِ ِه؛
اس َمن َعفا ِع َ

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

( الدره الباهره  ،ص) 24

333امام باقر (ع) فرمودند:
المنت َ
ِ
َظرِ؛
اِصبِروا َعلی اداء ال َف
کم َ ،و راب ِطو اما َم ُ
رائضَ ،و صاب ِرو َع ُد ُّو ُ
ک ُم ُ

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر یراق باشید برای امامتان که در انتظار او هستید.
( غیبه النعمانی ،ینابیع الموده )

334امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
من آنَس ب ِاهلل اِستو َح َ
ش ِم َن ال ّناس؛

کسی که با خدا مانوس باشد ،از مردم گریزان گردد

( مسند االمام العسکری ،ص) 287

335امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
ُج ِع ِ
الک ِذ َب؛
لت الخَبائِ ُث فی َبیت َو ُج ِعل ِمفتا ُح ُه َ

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

( بحار االنوار ،ج ،78ص) 377

336امام علی (ع) فرمودند:
ِّسان َس ُب ٌع ،اِن ُخل َّی َعن ُه َع َق َر؛
اَلل ُ

زبان ،حیوان درنده است ،اگر رها شود می گزد.

( نهج البالغه )

337امام حسن عسکری (ع):
َیرک؛
ک ما تَکر ُه ِمن غ َ
فاک ادبا تَجنُّ ُب َ
ک َ
َ

در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی ،خود از آن دوری کنی

( مسند االمام العسکری ،ص) 288
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338امام حسن عسکری (ع):
ک اِلاّ ب ِام ِتطا ِء الل َّیلِ؛
ا ِ َّن ال ُو ُصولَ اِلی اهللِ َع ّزوجلَّ َس َف ٌر ال ُیدرَ ُ

وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.
( مسند االمام العسکری ،ص) 290

339امام حسن عسکری (ع):
حس ُد َعلیها؛
ال َّت ُ
الی َ
عمةٌ ُ
واض ُع ن ِ َ

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

( تحف العقول ،ص) 489

440امام حسن عسکری (ع):
المحزونِ؛
َیس ِم َن اال ََدبِ اِظهار ِ ال َف َرح ِع َ
ل َ
ند َ

اظهار شادی نزد غمدیده ،از بی ادبی است.
( تحف العقول ،ص) 489

441امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
المو ِم ِن َو ُح َّجةٌ َعلی الکافر؛
المو ِم ُن َب َر َ
کةٌ َعلی ُ
ُ

مومن برای مومن برکت و برای کافر ،اتمام حجت است.

( تحف العقول ،ص) 489

442امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
َمن ل َم یجِد ل ِ
وقع؛
ض ّ
الساء ِة َم َ
ند ُه لِال ِحسا ِن َم ٌ
ضا ل َم یکن ِع َ
َ

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ،نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

( بحاراالنوار ،جلد  ،78ص) 333

443امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
ظار ال َف َرجِ؛
َ
أفضلُ ال ِع َ
باد ِة َبع ِد َ
المعرِ َف ِة إ ِن ِت ُ

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،انتظار فرج و گشایش است.
( تحف العقول ،ص) 403

444امام محمدباقر (ع) فرمودند:
خُذُ وا الکل ِ َم َة َّ
یعمل ب ِها ؛
اط َ
یب َة ِم َّمن قال َها و إن ل َم َ

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید ،اگر چه او خود ،بدان عمل نکند.
( تحف العقول ،ص) 391

445امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
أراد أن یک َن أق َوی ال ّناسِ َفلیتَوکل َعلی اهللِ؛
َمن َ

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

( بحار االنوار ، 7،ص) 143

446امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
المر ِء ال ِخی ِه ب َ
ِظهرِ الغَیبِ ؛
أسر ُع َ
عاء َ
أوشَ ک َدع َو ًة َو َ
إجاب ُة ُد ُ

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد ،دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.
( اصول کافی،ج، 1ص) 52

447امام علی (ع) فرمودند:
ُحص ِد َّ
صدر ِک؛
ا ُ
صدر ِ غَیرِک ب ِ َقل ِع ِه ِمن َ
الش َّر ِمن َ

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ،تا قلب آنها از کینه تو پاک شود.
( االمالی ،ج ،2ص ) 174

448امام علی (ع) فرمودند:
ص ّ ِدق َ
َمن َ
ظنَّه؛
ظ َّن ب َ 
َیراً َف َ
ِك خ َ

کسی که به تو گمان نیکی برد ،گمانش را (عم ًال) تصدیق کن.

( نهج البالغه نامه ) 31

449امام علی (ع) فرمودند:
اَل َع ُ
کر ز ِی َن ُه ال ِغ َنی؛
فاف ز ِی َن ُه ال َفقرَِ ،و الشُّ ُ

خویشتن داری ،زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.

( تحف العقول ص ) 75

550امام علی (ع) فرمودند:
المو ِمن أَخَا ُه َف َقد َفار َق ُه ؛
إ ِذَ ا اخ َتشَ َم ُ

به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست ،مقدمه جدایی از اوست.

(محاضرات ج 2ص)28

551امام علی (ع) فرمودند:
ِ
یحس ُن ُه؛
یم ُه کلَّ امرِی ءٍ َما
ِق َ

قیمت و ارزش هر کس به اندازه ی کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.

( بیان و التبین ص ) 179

552امام علی (ع) فرمودند:
ال ت ََری الجاهِلَ اِلاّ ُمفرِطاً اَو ُم َف ِّرطاً؛

همیشه جاهل :یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است.

( النهایه،جلد  3ص ) 435

553امام علی (ع) فرمودند:
الم َ
طا ِمعِ؛
صار ِع ال ُع ُقو ِل ت َ
اَکث َُر َم َ
َحت ُب ُروقِ َ

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

( محاضرات ج  1ص ) 251

554امام محمد باقر (ع) فرمودند:
أحس َن ما ُتحِبُّو َن أن یقالَ ل َکم؛
ُقولُوا لِل ّناسِ َ

به مردم بگویید بهتر از آن چیزی که می خواهید به شما بگویند.

( محاضرات ج  1ص ) 251

555امام محمد باقر (ع) فرمودند:
البط ِن َو ال َفرجِ؛
ا َ
َفضلُ ال ِع َ
باد ِة ِع َّف ُة َ

باالترین عبادت ،عفت شکم و شهوت است

( تحف العقول ،ص ) 296

4×7

556امام علی (ع) فرمودند:
ثم َر ُه ال َّت ِف ِ
السال َم ُه؛
ریط النَّدا َم ُهَ ،و ث ََم َر ُه ال َحز ِم َّ
َ
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آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سالمت.

( محاظرات ج 2ص ) 313

557امام علی (ع) فرمودند:
صا ِح ُب ُه؛
أشَ ُّد الذُّ نُوبِ َما استَهَ ا َن ب ِ ِه َ

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

( نهج البالغه حکمت ) 348

558امام محمد باقر (ع) فرمودند:
ما َع َر َ
ف اَ َ
هلل َمن َعصا ُه؛

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.

( تحف العقول ص) 294

559امام محمد باقر (ع) فرمودند:
بد عالِماً َحتّی ال یکو َن حا ِسداً ل ِ َمن َفو َق ُه و ال ُم َحقِّراً ل ِ َمن ُدونَ ُه؛
ال
ُ
یکون اَل َع ُ

هیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به باال دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد.

( تحف العقول ص) 293

660امام علی (ع) فرمودند:
یع َمن َ
اَع َج ُز النَّ ِ
ظ ِف َر ب ِ ِه ِمنهُ م؛
اس َمن َع َج َز َع ِن اک ِتسابِ اال ِخ َوانَِ ،واَع َج ُز ِمن ُه َمن ضَّ َ

عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

( االمالی ص ) 110

661امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
زید فی َبالئِ ِه؛
زید فی ایمان ِ ِه َ
َلمو ِم ُن مِثلُ ک َّفتی المیزا ِن کل َّما َ
ا ُ

مومن همانند دو کفه ترازوست .هرگاه به ایمانش افزوده گردد ،به بالیش نیز افزوده می گردد.

( تحف العقول ص ) 408

662امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
ظار ال َف َرجِ؛
ا َ
باد ِة َب َ
َفضلُ ال ِع َ
عد َ
المعرِ َف ِة إ ِن ِت ُ

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،انتظار فرج و گشایش است.

( تحف العقول ص ) 403

663امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
ب َبها ُوک َو ال تمازح َفیجت ََر ُا َعل َیک؛
ال تُمار َفیذهَ َ

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.

( تحف العقول ص ) 486

664امام علی (ع) فرمودند:
َنت فی ِه خاز ٌِن لِغَیرِک؛
آد َم ما
بت َفوقَ ُق َّوتِک َ ،فا َ
کس َ
یاب َن َ
َ

ای فرزند آدم! هرچه بیشتر از مقدار خوراکت به دست آوری خزانه دار دیگران خواهی بود.

( مروج الذهب ج  2ص ) 246

665امام علی (ع) فرمودند:
َیس ل َ ُه؛
نما
ال
یعاب َمن اَخَذَ ما ل َ
ُ
ُ
رء بِتَاخیرِ َحق ِه ا ِ َ
یعاب َ
الم ُ

برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد ،عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

( االمالی ج  1ص ) 76

666پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
یام؛
لِ ُ
کلِّ شَ یئٍ زَکا ٌة َو زَکا ُة االَبدا ِن ِّ
الص ُ

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است.

( الکافی ،ج  ،4ص ) 62

667امام علی (ع) فرمودند:
فس َعن ل َذّ ِ
وم النَّ ِ
الصیا ِم
َ
ات ُّ
الدنیا اَن َف ُع ِّ
ص ُ

روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزههاست.

( غرر الحکم ،ج  1ص ) 416

668امام صادق (ع) فرمودند:
ِلدک؛
اِذا ُص َ
لی ُ
عرک َو ج َ
مت َف َ
صرک َو شَ َ
صم َسم َعک َو َب َ

آنگاه که روزه میگیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزهدار باشند(.یعنی از گناهان پرهیز کند).

( الکافی ج  4ص ) 87

669امام رضا (ع) فرمودند:
آیة ِمن ِ
ک َمن َخت ََم ال ُقرآ َن ِفی غَیرِه ِمن الشُ هُ ور ِ؛
کتابِ اهللِ کا َن َ
َمن َق َراَ فی شَ هرِ رَمضا َن َ

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههای دیگر تمام قرآن را بخواند.

( بحار االنوار ج ،93ص) 346

770پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
َوس ُ
طه َمغ ِف َرة و آ ِخ ُره ِعتقٌ ِم َن ال ّنار ِ؛
حمة َو ا َ
هر اَ َّولُه رَ َ
ه َو شَ ٌ

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانهاش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم.

( بحار االنوار،ج،93ص) 342

771امام محمد باقر (ع) فرمودند:
کمجاهَ َد ِة اَلهَ وی؛
ِهاد
ال َفضیل َ َة کالجِها ِد  ،وال ج َ
ُ

فضیلتی چون جهاد نیست  ،و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.

( تحف العقول ص ) 286

772امام حسن مجتبی (ع) فرمودند:
ال تُجا ِه ِد َّ
المستَسلَمِ؛
الطل ََب ج َ
ِهاد الغال ِبِ َو ال َت َّتکل َعل َی ال َق َدر ِ إِتَّکالَ ُ

چون شخص پیروز در طلب مکوش ،و چون انسان تسلیم شده به َق َدر اعتماد مکن ( بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و توکل به خداوند ،کار کن ).

( تحف العقول  ،ص ) 236

773امام صادق (ع) فرمودند:
اثافی االسالم ثالثة :الصلوة و الزکوة و الوالیة،ال تصح واحدة منهن اال بصاحبتیها؛

سنگهای زیربنای اسالم سه چیز است :نماز ،زکات و والیت که هیچ یک از آنها بدون دیگری درست نمی شود.

( کافی جلد ،2ص ) 18

774امام علی (ع) فرمودند:
قر کال َجهلِ ،و ال میراثَ کاال ََدب و ال َ
کالمشا َورَه؛
هیر
ُ
ظ َ
ال ِغ َنی کال َعقلِ ،و ال َف َ

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود.

( تحف العقول ص) 89
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آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
775امام صادق (ع) فرمودند:
الصو ِم ا ِ
الصلو ِة؛
طرة َ
الصلو َة َعل َی النَّبِی (ص) ِمن تَما ِم َّ
کما اَ َّن َّ
ا ِ َّن ِمن تَما ِم َّ
عطاء ال َّزکا ِة َیعنی ال ِف َ
ُ

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنی فطره است ،همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است.

( وسائل الشیعه ،ج  6ص ) 221

776امام علی (ع) فرمودند:
لم ُه َم َع ُه ال ین َف ُع ُه؛
ُر ِّب عال ِ ٍم َقد َق َتل َ ُه َجهلُ ُه َ ،و ِع ُ

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست ،اما به حالشان سودی نمی دهد.

( ارشاد ص) 144

777امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
نوب؛
اَشَ ُّد ال ّناس اجتهاداً َمن ت ََرک الذُّ َ

کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد.

( تحف العقول  ،ص ) 489

778امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
اِیاک َو المِزا َح َفاِنَّ ُه یذهَ ُب بِنُور ِ ایمانِک؛

از شوخی (بی مورد) بپرهیز ،زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد.

( بحاراالنوار،ج،78ص) 321

779رسول خدا (ص) فرمودند:
اِثنا ِن یعلهما ا ُ
غی و ُعقوقَ الوالدین؛
الب َ
هلل ِفی ُّ
الدنیا َ

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد  :تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.
( کنز العمال ،ج  ،16ص  ،462ح ) 45458

880رسول خدا (ص) فرمودند:
ِجاب ِة َواعل َموا اَ َّن ا َ
اُد ُعوا ا َ
عاء ِمن َقلبِ غا ِف ٍل اله؛
هلل ال َیس َتج ُ
هلل َو اََنتم ُمو ِقنو َن ب ِاال َ
ِیب ُد َ

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

( کنز العمال ،ج ،2ص) 72

881امام صادق (ع) فرمودند:
ـدنِ؛
الب َ
الـدنیـا تـُور ُِث الغ َِّم َو ال ُحز ِن َو ال ُّزهـ ِد فـِی ُّ
غب ُه ِفـی ُّ
الدنیا را َح ُه ال َقلبِ َو َ
الـر َ
َّ

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـی میلی به دنیا سبب راحتی قلب و بدن است.

( تحف العقول ،ص ) 358

882امام صادق (ع) فرمودند:
هلل و َمن َ
هلل َ
َمن َع َر َ
خاف ا َ
خاف ا َ
فا َ
الدنیا؛
فس ُه َع ِن ُّ
هلل َسخَت نَ َ

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.

( جهاد النفس ،ص ) 83

883امام کاظم (ع) فرمودند:
الصلوةُ؛
ا َ
َفضلُ ما َی َت َق َّر ُب به ال َع ُ
المعرِ َف ِة به َ ،
بد اِلی اهللِ َبع ِد َ

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند ،نماز است.

( تحف العقول،ص) 455

884رسول خدا (ص) فرمودند:
الدرهَ َم اَهل َکا َمن کا َن َقبلکم و هُ ما ُمهلِکاکم؛
ا ِ َّن الدینارَ َو ِّ

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هالکت رساند و همین دو نیز هالک کننده شماست.

( جهاد النفس ،ص ) 247

885امام حسین (ع) فرمودند:
وم ال ِقیا َم ِة إ ِال َمن َ
خاف ا َ
الدنیا؛
هلل فی ُّ
ال َیأ َم ُن َی َ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست ،مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

( بحار االنوار،ج ،4ص ) 19

886امام حسین (ع) فرمودند:
المخلوقِ ب َِسخ ِ
َط الخالِق؛
ال أفل ََح َق ٌ
وم إشت ََروا َمرضا َة َ

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند ،رستگار نخواهند شد.

( مقتل خوارزمی،ج ،1ص) 239

887امام حسن (ع) فرمودند:
المسئو ِل َحتی َین َجز؛
المسؤولُ ُح ّر َحتی َی ِعد َ ،و ُمس َترِقُ َ
َ

انسان تا وعده نداده  ،آزاد است  .اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسؤولیت میرود ،و تا به وعدهاش عمل نکند رها نخواهد شد .

( بحار االنوار،ج،78ص) 113

888امام علی (ع) فرمودند:
خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم  ،و ان عشتم حنوا الیکم؛

با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.

( نهج البالغه )

889امام حسین (ع) فرمودند:
َمن حا َولَ اَمراً ب َِم ِ
َسر ُع لِما َیحذَ ُر؛
عص َی ِة اهللِ کا َن اَف َوتُ لِما َیرجو و ا َ

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد  ،دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود .

( بحاراالنوار،ج،78ص) 120

990امام حسین (ع) فرمودند:
کل َ ُه ا ُ
الناس ب َِسخ َ
َمن َ
ِ
ِ
الناس؛
هلل إلی
طل ََب ر َِضی
َط اهللِ َو َّ

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم  ،موجب خشم و غضب خداوند شود ،خداوند او را به مردم وا می گذارد.

( بحاراالنوار،ج،78ص) 126

991رسول خدا (ص) فرمودند:
َعود ِمن ال َعقلِ؛
َشد ِم َن ال َجه ِل  ،ال مالَ ا ُ
فقر ا ُّ
ال َ

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

( اصول کافی،ج،1ص) 30

992امام علی (ع) فرمودند:
الصالةُ؛
لِ ُ
کلِّ شَ یءٍ َو ٌ
جه َو َوج ُه دینِکم َّ

هر چیز دارای سیماست  ،سیمای دین شما نماز است .

( بحار االنوار،ج،82ص) 227

4×7

993امام صادق (ع) فرمودند:
َحب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی؛
ا ّ

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉
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︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من ،کسـی است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.

( تحف العقول،ص) 366

994رسول خدا (ص) فرمودند:
عد َوق ِتها؛
الصلو َة َب َ
ال َینالُ شَ فا َعتی َمن اَخ ََّر َّ

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.

( بحاراالنوار،ج83،ص) 20

995امام علی (ع) فرمودند:
کر ِمرآ ٌه صا ِف َی ٌه؛
ریم ٌهَ ،و
لم َوراث ٌَه َ
ُ
ال ِع ُ
ک َ
االداب ُحل َلٌ ُم َج َّد َد ٌه َ ،و ال ِف ُ

علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

( نهج البالغه )

996امام محمدباقر (ع) فرمودند:
صال َة ل َه؛
َمن ت ََر َ
المسلِمی َن ِمن غَیرِ ِعل َّ ٍِة َفال َ
ک ال َجما َع َة رَ َ
غب ًة َعنها َو َعن َجما َع ِة ُ

کسی که از روی بی میلی ،بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند ،نمازی برای او نیست.

( امالی شیخ صدوق،ص) 290

997امام علی (ع) فرمودند:
نص َر َ
نب؛
مایقولُ ِفیهما ا ِ َ
َمن َ
ف َو ل َ
َیس َبی َنه َو َبی َن اهللِ َ -ع َّز َو َجلَّ  -ذَ ٌ
صلّی رَک َعتَی ِن َیعل َُم َ

هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید ،از نماز فارغ می شود ،درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست.
( اصول وافی،ج،2ص) 100

998امام حسین (ع) فرمودند:
َغراک؛
کا
هاک َو َمن اَبغ َ
َ
َض َ
َ
َمن اَ َحبَّ َ
ک نَ

کسی که تو را دوست دارد ،از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد ،از تو تعریف و تمجید می کند.

( بحار االنوار،ج،75ص) 128

999امام علی (ع) فرمودند:
َعیب ما فیک ِمثلُ ُه؛
َکب ُر ال َعیبِ اَن ت َ
ا َ

بزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری.

( جهاد النفس )

1100امام جواد (ع) فرمودند:
المسلو ِل ُی ِ
کالس ِ
حس ُن َم َ
قب ُح اَثَره؛
یاک َو مصا ِح َب َة الشِّ ریرِ َ ،فاِنَّ ُه
اِ َ
نظ َره َو َی َ
َّ
یف َ

از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است.

( مسنداالمام الجواد،ص) 243

1101امام صادق (ع) فرمودند:
ال َینالُ شَ فا َعتَنا َمن اس َتخ َّ
ِالصال ِة؛
َف ب َّ

هرکس نماز را سبک بشمارد  ،بشفاعت ما دست نخواهد یافت.

( فروع کافی،ج،3ص) 270

1102امام محمدباقر (ع) فرمودند:
َفضلُ ِمن َسبعی َن ا ٍ
َلف عاب ِ ٍد؛
عال ِ ٌم ُین َت َف ُع ب ِ ِعل ِم ِه ا َ

دانشمندی که از علمش سود برند  ،از هفتاد هزار عابد بهتر است .

( بحاراالنوار،ج، 75ص) 173

1103امام محمدباقر (ع) فرمودند:
قولوا لِل ّن ِ
اس اَحس َن ما ُتحِبُّو َن اَن ُیقالَ ل َکم؛

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند  ،درباره مردم بگویید.

( بحاراالنوار،ج،65ص) 152

1104امام محمدباقر (ع) فرمودند:
ال َیسل ِ ُم اَ َح ٌد ِم َن الذُّ نوبِ َحتّی َیخ ُز َن لِسانَه؛

هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ،مگر اینکه زبانش را نگه دارد.

( بحاراالنوار،ج،75ص) 178

1105امام محمدباقر (ع) فرمودند:
ا ِ َّن اَع َجلَ الطا َع ِه ثَواباً ل ِ ِ
الر ِحم؛
صل َ ِه َّ

نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب  ،پیوند با خویشان است.

( تحف العقول،ص) 303

1106امام حسین (ع) فرمودند:
إنتقاد ِة ل ِ َح ِدی ِثه َو ِعلمِه ب ِ َحقائِقَ ُفنو ِن النَّ َ
ظر؛
ِمن َدالئِ ِل العال ِ ِم
َ

از نشانه های عالم  ،نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

( بحاراالنوار،ج،78ص) 119

1107رسول خدا (ص) فرمودند:
المنا ِفقِ ث ٌ
ک ِذ َب َو اِذا َو َع َد اَخل ََف َو اِذا اؤ ُت ِم َن خا َن؛
َالث :اِذا َح َدثَ َ
َ
آی ُة ُ

نشان منافق سه چیز است - 1 :سخن به دروغ بگوید  - 2 .از وعده تخلف کند  - 3.در امانت خیانت نماید .

( صحیح مسلم،کتاب االیمان،ح ) 89

1108امام صادق (ع) فرمودند:
َفضلُ ِعنداهللِ م َن ال َع َم ِل الکثیرِ َعلی غَیرِ َیقینٍ؛
الیقی ِن ا َ
ا َّن ال َعملَ القَلیلَ ّ
ائم َعل َی َ
الد َ

عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

( جهاد النفس،ص) 62

1109امام رضا (ع) فرمودند:
السما ِء اَشهَ ُر ِمن ُه ِفی اال ِ
َرض؛
وم الغَدیرِ ِفی َ
ا ِ َّن َی َ

روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

( مصباح المجتهد،ص ) 737

1110امام صادق (ع) فرمودند:
ظم الغ ِ
ث ٌ
والصله ب ِـال َن ِ
فـس َوالمـالِ؛
المسیی ِء
َالث مـَن کـُ َّن ِفی ِه کـا ِن َس ِّیـداًَ :
ِّ
ک ُ
َیظ َوال َعفـ ُو َعن َ

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است :خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار ،کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.
( تحف العقول ،ص ) 317

1111امام حسن (ع) فرمودند:
بر َعل َی ال ّنازِل َة؛
عمة َو َّ
کر َم َع ال ِّن َ
الص ُ
َیر ال َّ ِذی ال شَ َّر ِفی ِه ،اَلشُّ ُ
اَلخ ُ

خیری که هیچ شری در آن نیست  ،شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است.

( تحف العقول  ،ص ) 237
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1112امام هادی (ع) فرمودند:
رض َو نَشَ َر؛
الدنیا َو ل َو َق َ
َمن کا َن َعل َی َب ِّی َن ٍة ِمن رَ ِّب ِه هانَت َعل َی ِه َمصائِ ُب ُّ

هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد ،مصائب دنیا بر وی سبک آید ،گر چه تکه تکه شود.

( تحف العقول ،ص ) 511

1113امام صادق (ع) فرمودند:
وم ال ِقیا َم ِهَ ،من َو َ
ا ِ َّن ِمن ا َ
َعظ ِم ال ّن ِ
صف َعدالً ث َُّم خال َ َف ُه اِل َی غَیرِه؛
سر ًه َی َ
اس َح َ

پشیمان ترین شخص در روز قیامت ،کسی است که برای مردم از عدالت سخن بگوید ،اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

( وسائل الشیعه،ج،15ص) 295

1114امام صادق (ع) فرمودند:
ِالص ِ
ندال ُّجهالِ؛
مت ،تَعد َحلِیماً ،جا ِهالً ُ
تر ل َ
ین ل َ
َعل َ
الص َ
ک َ
مت زَ ٌ
َک ِع َ
َک ِع َ
نت اَو عالِماًَ ،فا ِ َّن َّ
َیک ب َّ
ند ال ٌعل َما ِء َو ِس ٌ

عالم باشی یا جاهل  ،خاموشی را برگزین تا بردبار به شمار آیی  .زیرا خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.

( مستدرک ،ج  ،9ص) 17

1115امام صادق (ع) فرمودند:
ما َعذَّ َب ا ُ
ند اس ِتهانَ ِت ِهم ب ِ ُح ُقوقِ ُف َقرا ِء اِخوان ِ ِهم؛
هلل ُا َّم ًه اِال ِع َ

خداوند امتی را عذاب نخواهد کرد ،مگر در وقتی که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستی نمایند.

( مستدرک ،ج  ،12ص) 413

1116امام صادق (ع) فرمودند:
فـر اَصلُه ال َح َسـد؛
ـد َب ُ
عضکـُم َبعضـاً َفـا ِ َّن ُ
ا ِ ّی ُ
حس َ
ـاکـم اَن َی ُ
الک َ

از حسـد ورزی به یکـدیگـر بپـرهیزیـد ،زیـرا ریشه کفـر ،حسـد است.

( تحف العقول  ،ص ) 315

1117رسول خدا (ص) فرمودند:
َمس؛
اَ َّولُ ما َیسالو َن َعن ُه َّ
الصلواتُ الخ ُ

اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود ،نمازهای پنج گانه است .

( کنز العمال،ج ،7حدیث ) 18859

1118امام علی (ع) فرمودند:
ط ِ
صن ِمن َس َ
وات الشَّ یطانِ؛
الصال ُة ِح ٌ
َّ

نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حمالت شیطان نگاه می دارد.

( غررالحکم  ،ص ) 56

1119امام سجاد (ع) فرمودند:
کل ُّ ُه َقد اجت ََم َع فی َقط ِع ّ
عما فی أَی ِدی ال ّناس؛
الخیر ُ
الطم ِع ّ
َ

تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده ،است.
( جهادالنفس ،ص) 276

1120امام صادق (ع) فرمودند:
کذّ ابٍ َو ال تَثق ب َِم َو َد ِه ُملُوک؛
َحمق َو ال تَس َت ِع َّن َب َ
ال تُشـاوِر ا َ

با احمق مشورت نکن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران اعتماد مکن.

( تحف العقول،ص) 316

1121امام صادق (ع) فرمودند:
ِالموم ِن اَن تَکو َن ل َ ُه رَغبةٌ ُت ِذل ُه؛
ما ا َ
َقب َح ب ُ

برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند.

( جهاد النفس،ص) 277

1122امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
یناک اِال َو ِفی ِه َمو ِع َ
ظه؛
ما ِمن شَ یءٍ تَرا ُه َع
َ

چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد  ،مگر آن که در آن پند و اندرزی است.

( بحااالنوار،ج ،78ص) 319

1123امام محمد باقر (ع) فرمودند:
ِالیتُنا الاّ ب ِال َع َم ِل و َ ال َورَع؛
ال ُتنالُ و َ

کسی به والیت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه.

( جهاد النفس،ص) 112

1124رسول خدا (ص) فرمودند:
أجمِلوا ِفی َ
یس ٌر لما خُلقَ ل َه؛
الدنیا َفإ َّن ُ
طل َبِ ُّ
ک اًّل َم َ

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید  ،زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد.

( کتاب التجارات،ح) 2133

1125امام صادق (ع) فرمودند:
ما عذب اهلل اُمة اال عند اِستهانتهم ب ُحقوق ُف َقرإ ِ اِخوان ِ ِهم؛

خداوند امتی را عذاب نخواهد کرد ،مگر در وقتی که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستی نمایند.

( مستدرک،ج،12ص) 413

1126امام محمد باقر (ع) فرمودند:
ال َج ّبارو َن اَب َع ُد ال ّناس م َن اهللِ ع ُّز و جلَّ
یوم القیا َم ِة؛
َ

دورترین مردم ار خداوند ع ّزو جل در روز قیامت سرکشانِ متک ّبر هستند.

( جهادالنفس،ص) 254

1127امام محمد باقر (ع) فرمودند:
الکل ِ َم َه َّ
عمل ب ِها؛
خُذُ وا َ
الطی َِب ِه ِم َّمن قال َها َو اِن ل َم َی َ

سخن نیک را از هر کسی  ،هر چند به آن عمل نکند  ،فرا گیرید .

( بحاراالنوار،ج،75ص) 170

1128امام محمد باقر (ع) فرمودند:
الرفقُ ؛
ا ِ َّن ل ِ ُ
کلِّ شَ یءٍ ُقفالً َو قُفلُ االیما ِن ِّ

هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است.

( جهاد النفس ،ح) 271

1129امام صادق (ع) فرمودند:
الجبارون ابعد الناس من اهلل عز و جل یوم القیامة؛

دورترین مردم از خداوند عزو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند.

( جهاد النفس ،ح) 589
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بور َّ
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ال َی َ
عد ُم َ
الص ُ
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آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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شخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی می رسد اگر چه زمانی طوالنی بر او بگذرد.

( جهاد النفس ،ح) 251

1131امام صادق (ع) فرمودند:
الکر ُم ال َّتقوی؛
سب الفِعالُ و الشّ َر ُف المالُ و
ال َح ُ
َ

گوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست .

( جهاد النفس ،ح) 180

1132امام رضا (ع) فرمودند:
صدیقُ کلُّ امرئٍ َعقلُ ُه و َع ُد ُّو ُه َجهلُ ُه؛

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.

( جهاد النفس ،ح) 82

1133امام حسن (ع) فرمودند:
ک َ
ک ُر ِفی َمع ُقولِه؛
ک ُر ِفی َمأکولِه َ
یف ال َی َت َف َّ
ِبت ل ِ َمن َی َت َف َّ
َعج ُ

تعجب میکنم از کسانی که در غذای جسم خود فکر می کنند ولی در امور معنوی و غذای جان خویش تفکر نمی کنند.

( بحار االنوار،ج،1ص) 218

1134امام رضا (ع) فرمودند:
َحـدهُ ـمـا دو َن اآلخَر؛
ـح َو اال
الصال ِ َ
قـبلُ ا َ
ب آ ِل ُم َحمـ ٍد (ص) المرِهـم ا ِ ِّتکـاالً َعلـی ال ِع َ
ِجتهاد ِفی ال ِع َ
َ
ال تَد ُعوا ال َعمـلَ ّ
الی َ
بـاد ِة َفـاِنَّـ ُه َ
باد ِة ا ِّتکاالً َعلی ُح ِّب آ ِل ُم َحم ٍد (ص) َو ال تَد ُعوا ُح َّ

مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد(ص) رها کنید ،مبادا دوستی آل محمد(ص) را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید ،زیرا هیچ کدام از ایـن دو  ،به تنهایی پذیرفته نمی شود

( بحاراالنوار،ج،78ص) 348

1135پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
اثنان یعجلهما اهلل فی الدنیا البغی و عقوق الوالدین؛

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می دهد  :تعدی  ،و ناسپاسی پدر و مادر.

( کنز العمال  ،ج  ، 16ص ) 462

1136امام محمد باقر(ع) فرمودند:
کم ب ِال َورَع ؛
اتَّقوا اللَهّ و ُصونوا دی َن ُ

تقوای خدا پیشه کنید و دینتان را با ورع و تقوا حفظ کنید.

( جهاد النفس،ح ) 188

1137امام حسن عسکری(ع) فرمودند:
کرِ ِفی أمرِ اهللِ؛
باد ُة َ
باد ُة َ
ثر ُة ال َّت َف ُّ
الصال ِة َو إنَّما ال ِع َ
َیست ال ِع َ
الصیا ِم َو َّ
ل َ
کثر َة ِّ
ک َ

عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نیست  ،عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست.

( تحف العقول  ،ص ) 518

1138پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
صغیرِ الذّ نبِ ول َک ِن ُ
ال ت ُ
انظ ُروا اِلی ما اجت ََرأتُم؛
َتظروا اِلی َ

به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا] که برآن جرات یافته اید بنگرید.
( جهاد النفس،ح ) 405

1139امام صادق(ع) فرمودند:
فسک ل ِ َن ِ
َیرک؛
حمل نَ َ
اِ َ
فسک َفإن ل َم تَف َعل ل َم یحمِلک غ ُ

نفست را به خاطر خودت به زحمت ومشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را به برای تو به زحمت نمی افکند.
( جهاد النفس،ح ) 2

1140امام رضا(ع) فرمودند:
ما َح ُّد ال َّتوکل؟ َفقال لی :اَن ال ت َ
مع اهللِ اَ َحداً ؛
َخاف َ

حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند :اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی.
( جهاد النفس،ح ) 292

1141امام صادق(ع) فرمودند:
ُ
کثیرِه َو ت ِ
عروف اِال بِث ِ
َرک االم ِتنا ِن ب ِه؛
الم
َالث ِخصـالٍ :تَعجیلِه َو تقلی ِل َ
ال َیتـ ِ ُّم َ

احسان و نیکی کامل نباشد،مگر با سه خصلت :شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.

( تحف العقول،ص) 323

1142امام صادق(ع) فرمودند:
عمل ب ِفرائِض اهللِ تشکن أت َقی ال ّناس؛
اِ َ

به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردمان باشی.

( جهاد النفس،ح ) 242

1143پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
اثنان یعجلهما اهلل فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین؛

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد  :تعدی  ،و ناسپاسی از پدر و مادر.

( کنز العمال،ج،16ص ) 462

1144امام صادق(ع) فرمودند:
علیک بالصمت ،تعد حلیما ،جاهال کنت او عالما ،فان الصمت زین لک عندالعلمإ و سترلک عندالجهال؛

عالم باشی یا جاهل  ،خاموشی را برگزین تا بردبار به شمار آیی ; زیرا خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.
( مستدرک الوسایل،ج،9ص) 17

1145امام علی(ع) فرمودند:
ِ
شد ُه؛
َمن ل َم
صاب ُر ُ
یعط نَ َ
فس ُه شَ ه َوتَها أَ َ

کسی که به نفس خود ،خواسته نفس را عطا نکند به رشد خود رسیده است.

( جهاد النفس،ح ) 213

1146امام صادق(ع) فرمودند:
َ
کر ب ِه؛
یتم ال َع َ
اِذا رأ ُ
بد ُمت ُفقَّداً لِذُ نوبِ ال ّناس ناسیا لِذنوبه َفاعلُمو اَنَّ ُه ُم َ

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.
( جهاد النفس،ح ) 237

1147امام موسی کاظم(ع) فرمودند:
َمن اَراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اهلل؛

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .

( بحااالنوار،ج،71ص) 143

1148امام علی(ع) فرمودند:
َیر الخَالئق ال ّرِفقُ ؛
خ ُ

بهترین خوبی ها رفق است (مهربانی و لطف با مردم).

( غررالحکم )
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SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
1149امام علی(ع) فرمودند:
ِ
الناس َمن نَ َف َع ال ّناس؛
َیر
خ ُ

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد.

( غررالحکم )

1150امام علی(ع) فرمودند:
کم ِمن شَ ه َو ِة سا َع ٍة اَورَثَت ُحزناً َ
طویالً؛
َ

چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای ،که اندوه طوالنی و درازی را در پی دارد.
( جهادالنفس،ح) 93

1151امام صادق(ع) فرمودند:
ث ٌ
البذلُ ؛
یـن َو ال َّت ُ
الـد ُ
الم َحبَّهَ :
ـواض ُع َو َ
َالث تـُور ِثُ َ

سه چیز است که محبت آورد :قـرض دادن وفـروتنـی و بخشـش.

( تحف العقول،ص ) 316

1152امام صادق(ع) فرمودند:
الیجرئک َعلی َمعصی ِته و خَف ا َ
یؤیسک ِمن رَحمته؛
هلل خوفاً ال
جاء
ُ
ّ
اَرج اهلل رَ َ

به خداوند امیدوار باش ،امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.
( جهادالنفس،ح) 109

1153امام صادق(ع) فرمودند:
َفضلُ ال ِعباد ُة ا ِ
فکرفی اهللِ و فی ُقدرَت ِه؛
ا َ
دمان ال َّت ُّ
ُ

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.
( جهادالنفس،ح) 53

1154امام صادق(ع) فرمودند:
ـمـلَ الـدائِ َم القلیلَ علی الیقین افضل عند اللهّ من العمل الکثیر علی غیر یقین؛
َو اعـل َـم اَ َّن الـ َع َ

بـدان بـه درستی که عمل دایمی اندک،که همراه با یقین باشد،نزد خداوند متعال،افضل از عمل بسیاری است که با یقین همراه نباشد.

( بحاراالنوار،ج 69ح) 93

1155امام سجاد(ع) فرمودند:
َقد َم ُه فی االسالم؛
حق الکبیر توقیر ُه لِسنَّ ِه و اجاللُ ُه لِت َّ

حق آنکه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احترام کنی و او را به خاطر اینکه برتو در مسلمانی پیشی داشته است ،بزرگ شماری.
( جهادالنفس،ح) 19

1156امام زمان(ع) فرمودند:
شاء ِشئنا؛
ُقلُوبنا ا َ
َوعیةٌ ل ِ َم َّ
شی ِة اهللِ َفاذا َ

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم.

( بحاراالنوار،ج،52ص) 51

1157امام علی(ع) فرمودند:
ک لاِ
نت اَمیراً؛
ِک َو اِن ُ
َبیک َو ُم َعلِّم َ
َ
ُقم َعن َمجل ِ ِس َ
ک َ

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

( غررالحکم،ح) 2341

1158امام علی(ع) فرمودند:
هن؛
َمن َیطل ُُب ال ِع َّز بِغَیرِ َحقٍّ َی ِذ ُّل َو َمن عانَ َد ال َحقُّ لَزِ َم ُه ال َو ُ

هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد.

( تحف العقول،ص) 95

1159رسول اکرم(ص) فرمودند:
لم ُه؛
اَج َو ُد ُ
کم ِمن َبعدی رَ ُجلٌ َعل ِ َم ِعلماً َف َنشَ َر ِع َ

بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند.

( میزان الحکمه،ح) 13825

1160امام صادق(ع) فرمودند:
باد ِة ا ِ
َلف َس َن ٍة؛
َیر ِمن ِع َ
کر ُة سا َع ٍة خ ٌ
ِف َ

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صالح از هزار سال عبادت بهتر است.

( بحاراالنوار،ج71ص) 326

1161امام علی(ع) فرمودند:
الیعر ُِف َفضلَهُ ما اِلاّ َمن َف َق َدهُ ما  :الشَ باب َو العا ِف َیه؛
شیئا ِن َ

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد  :جوانی و تندرستی.

( غررالحکم،حدیث ) 5764

1162رسول اکرم(ص) فرمودند:
اِنَّکم ل َن تَس َعوا الناس بِاَموالِکم َف َس َعوهُ م بِاَخال ِقکم؛

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخالق (نیک) به دست آورید.

( نثرالدر،ج1ص) 123

1163امام علی(ع) فرمودند:
کلِّ ُمو ِمن؛
ِکمه ضال َّه ُ
ِکمه اَنَّی کانَت؛ َفا ِ َّن الح َ
ُخ ِذ الح َ

حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر ،زیرا حکمت گمشده هر مومن است.

( غررالحکم،ح) 3440

1164رسول اکرم(ص) فرمودند:
َفضلُ اإلِیما ِن اَن تَعل ََم اَ َّن ا َ
ک َح ُ
نت؛
ا َ
یث ما ُ
هلل َم َع َ
ک َ

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.

( کنزالعمال،ج،1ح) 66

1165امام صادق(ع) فرمودند:
َمرنا؛
تَزا َوروا َو تَال ُقوا َو ت
َذاکروا َو َ
ُ
احیوا ا َ

به زیارت و دیدار یکدیگر بروید ،با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (کنایه از حکومت و رهبری) زنده کنید.

( بحاراالنوار،ج،71ص) 352

1166امام صادق(ع) فرمودند:
جدها فی نَ ِ
فس ِه؛
َکب َر أَو تَجبَّ َر الاّ لذل َّ ٍة َی ُ
ما من رَ ُج ٍل ت ّ

هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد.
( جهادالنفس ،ح) 585
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آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

( کافی،ج،1ص) 371

1168امام صادق(ع) فرمودند:
َخیک ما َست ََر ُه ا ُ
هلل َعل َی ِه؛
َیب ُة اَن َتقولَ ِفی ا
َ
الغ َ

غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند آن را پنهان کرده است.

( میزان الحکمه،ح) 15510

1169رسول اکرم(ص) فرمودند:
ِب اَن ُیصا ِح ُبو ُه کا َن َعدالً؛
ب
َ
َمن صا َح َ
الناس بال َّذی ُیح ُّ

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند ،عادل است.

( کنزالفوائد،ج1ص) 162

1170امام حسین(ع) فرمودند:
ال َت ُقولُوا با ِ
ص َعن َقدر ِکم؛
َلس َن ِت ُ
کم ما َین ُق ُ

چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

( جالءالعیون،ج2ص) 205

1171امام علی(ع) فرمودند:
اس ُمحال ِ َ
َیکم؛
َیکم َو اِن ِعشتُم َحنُّوا اِل ُ
کوا َعل ُ
ط ًة اِن ِم ُّتم َم ُعها َب َ
خالِط ُوا ال ّن َ

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند.

( نهج البالغه،قصارالحکم) 10

1172امام موسی کاظم(ع) فرمودند:
الفقر ابطر ُه الغن؛
من وله ُه
ُ

آن که نَداری حیرانش کند ،توانگری سرمستش می سازد.
( بحاراالنوار،ج74ص) 198

1173امام موسی صادق(ع) فرمودند:
من رای اخاه علی امر یکرهه فلم یرده عنه  -و هو یقدر علیه  -فقد خانه؛

هر که برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند ،به او خیانت کرده است.

( االمالی صدوق،ص) 343

1174امام صادق(ع) فرمودند:
الیصیر العبد عبداً خالصاًللهّ حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛

آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود.

( بحاراالنوار،ج73ص) 294

1175امام علی(ع) فرمودند:
َکو َن ِمثل َه؛
َک ِفعل َه َو َی َو ُّد اَن ت ُ
التَص َحب المائِق َفاِنَّ ُه ُی َز ِّی ُن ل َ

همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید.

( قصارالحکم) 293،

1176امام صادق(ع) فرمودند:
الناس لسانَ ُه؛
عبد أتقی
ا َّن أبغ َ
َض خلقِ اهللِ ٌ
ُ

شر زبان او پرهیز می کنند.
همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بنده ای است که مردم از ّ

( جهاد النفس،ح) 672

1177امام رضا(ع) فرمودند:
ک ُدنیا ُه ل ِ ِدینِه َو دی َن ُه ل ِ ُدنیاه؛
َیس ِم ّنا َمن ت ََر َ
ل َ

از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید.

( بحاراالنوار،ج،78ص) 346

1178پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
ا َ
ِ
ک ماالً َیعنِیه؛
َعظ ُم
الناس َقدراً َمن ت ََر َ

ارجمندترین مردم کسی است که آن چه را که برایش سودی ندارد رها کند.

( االمالی،صدوق،ص) 73

1179امام علی(ع) فرمودند:
اس ُمحال ِ َ
َیکم؛
َیکم َو اِن ِعشتُم َحنُّوا اِل ُ
کوا َعل ُ
ط ًة اِن ِم ُّتم َم ُعها َب َ
خالِط ُوا ال ّن َ

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند.

( نهج البالغه،قصارالحکم ) 10

1180امام باقر(ع) فرمودند:
ک َّ
ک َّ
فا ُ
یوم ال ِقیامة؛
فغ َ
َض َب ُه عن ال ّناس َ
َمن َ
هلل عن ُه َع َ
ذاب َ

کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد.

( جهادالنفس،ح) 532

1181پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
ِ
فاط َم ُه ب ِض َع ٌه ِم ّنی َف َمن آذاهـا َفـ َقـد آذانی َو َمن اَ َحبَّـها َفـ َقـد اَ َحبَّنِی؛

فاطمه پاره وجود من است ،هر که او را بیازارد مرا آزار داده و هر که او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است.

( بحاراالنوار،ج43ص) 29

1182پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
من َع َبد اهلل حق عبادته آتاه اهلل فوق امانیه و کفایته؛

هر که خدا را ،آنگونه که سزاوار اوست ،بندگی کند ،خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا می کند.

( بحاراالنوار،ج71ص) 183

1183پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
َیر ِمن َجل ِ ِ
السوء؛
حد ِة َو ال َو َ
َیر ِمن ال َو َ
ال َج ُ
یس ُّ
حد ُة خ ٌ
لیس الصال ِ ُح خ ٌ

همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.

( االمالی طوسی،ص) 536

1184حضرت زهرا (س) فرمودند:
الصال َة تَنزیهاً ل َکم َعن ِ
هلل االیما َن تَطهیراً ل َکم ِم َن الشِّ ِ
َف َجعلَ ا ُ
الکبرِ؛
رک َ ،و َّ

خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد  ،و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.
( احتجاج طبرسی،ج،1ص) 258

1185امام محمدباقر(ع) فرمودند:
ا ِ َّن ا َ
ب فی ال َجما َع ِه ب ِال رَ َفث؛
المدا ِع َ
هلل َع َّز َو َجلَّ ُیح ُّ
ِب ُ

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع  ،بدون ناسزاگویی شوخی کند ،دوست دارد .
( کافی،ج،2ص) 663
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1186امام جعفر صادق(ع) فرمودند:
ـاءتـ ُه َس ّ ِیـئَـتُـ ُه َفـهُ ـ َو ُمـؤ ِمـ ٌ ًن؛
َمـن َس َّ
ـرتـ ُه َح َسـ َنـتُـ ُه َو َس َ

کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین کسی مومن است.

( جهادالنفس،ح) 765

1187پیامبراکرم (ص) فرمودند:
لَئِن َیه ِدی ا ُ
الدنیا َو ما ِفیها؛
َیر ل َ
هلل ب َ
َک ِم َن ُّ
ِک رَ ُجالً وا ِحداً خ ٌ

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

( بحاراالنوار،ج2ص) 2

1188امام علی (ع) فرمودند:
بعد ال ُفرص ِة؛
ِم َن الخُرقِ المعا َجل َ ُة قَبلَ اإلمکا ِن و االَنا ٌة َ

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.

( جهادالنفس،ح) 829

1189امام علی(ع) فرمودند:
نفس ُه َو َق َ
ف علی ُع ُیوب ِ ِه؛
ب َ
َمن َ
حاس َ

هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش آگاه شود.

( شرح غررالحکم،ج،5ص) 299

1190امام جواد(ع) فرمودند:
المو ِم ِن ِغنا ُه َع ِن ال ّن ِ
اس؛
ِغ َنی ُ

توانگری مومن در بی نیازی از مردم است.

( بحاراالنوار،ج78ص) 364

1191امام علی(ع) فرمودند:
َک ُه ال َج َز ُع؛
بر أهل َ
َمن ل َم ُینج ِه َّ
الص ُ

کسی که صبر وی را نجات نبخشد ،جزع و بی تابی وی را از پای در می آورد.
( جهادالنفس،ح) 252

1192حضرت فاطمه (س) فرمودند:
ِ
ِ
َرک الذُّ نوب؛
ک ال َحرام  ،اَشَ ُّد
اَزهَ ُد
الناس اِجتهاداً َمن ت َ
الناس َمن ت ََر َ

زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد ،کوشاترین مردم تارک گناهان است.

( تحف العقول،ص) 519

1193حضرت فاطمه (س) فرمودند:
ُکم َم ِ
َکر ُمهُ م لِنِسائِهم؛
َلین ُ
یارکم ا َ
ِخ ُ
ناک َب ًه َو ا َ

بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند.

( دالئل االمامه،ص) 76

1194امام صادق (ع) فرمودند:
کفی ب ِها لِصا ِحبِها ِفت َنة؛
ا ِ ّی ُ
ظرة َفانَّها تَزرَع فی ال َقلبِ الشَ ه َوة َو َ
اکم َو النَّ َ

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل میکارد وهمین برای فتنهی صاحب آن دل بس است.

( تحفالعقول صفحه ) 305

1195امام جواد (ع) فرمودند:
المصا ِد ُر؛
الم َ
وارد اَعی ُت ُه َ
َمن ل َم یعرف َ

کسی که راه ورود به کاری را نشناسد ،راه برون شدن از آن درمانده اش می کند.

( بحاراالنوار،ج68ص) 341

1196امام رضا (ع) فرمودند:
صدقِ ال َح ِ
انظ ُروا إلی ِ
ط َنط ُن ِتهم ب ِالل َّیل َو ِ
لکن ُ
الت ُ
عروف َو َ
دیث َو أدا ِء األمانَ ِة؛
صو ِمهم َو َ
َنظ ُروا إلی َ
صالتِهم َو َ
ثر ِة َ
ثر ِة ال َح ِّج َو َ
الم ُ
ک َ
ک َ

حج و احسان و زمزمهشان در شب منگرید بلکه به راستی سخن و امانت داریشان بنگرید.
به بسیاری نماز و روزه و زیادی ّ

( عیون اخبار الرضا،2ص) 51

1197امام باقر (ع) فرمودند:
ک َما ُت َجا ِه ُد َع ُد َّوک؛
اک َ
َجا ِهد هَ َو َ

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

( عیون اخبار الرضا،ص) 51

1198امام موسی کاظم(ع) فرمودند:
ون
غب ٌ
َم ِن استَوی یوما ُه َفهُ َو َم ُ

هر کسی که دو روزش مساوی باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.

( بحار األنوار،ج ،78ص،326ح) 5

1199امام جواد(ع) فرمودند:
المؤ ِم ِن ِغنا ُه َع ِن النَّ ِ
اس.
ِع ُّز ُ

ع ّزت مؤمن در بینیازی او از مردم است.

( بحاراألنوار،ج،75ص ،109ح) 12

2200امام صادق(ع) فرمودند:
اس بِغَیر ا ِ
ذلک داعیةٌ
کونُو ُدعا ًة لل ّن ِ
الصالة و الخیر َفا َّن
منکم ال َورَع و اال
کم ل ِ َی ُروا
ُ
َلس َن ِت ُ
ُ
َ
َ
ِجتهاد و َّ

مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند.
( جهادالنفس،ح) 195

2201امام علی(ع) فرمودند:
ال یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثالث:فی نکبته و غیبته و وفاته.

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست:در شدت و گرفتاری او  ،در غیبت وی و پس از مرگش.

( نهج البالغه )

2202امام علی(ع) فرمودند:
بالروایات
َعلیکم ب ِال ِدرایات ال ّ

برشما باد به فهمیدن ،نه نقل کردن.

( میزان الحکمه،ح ) 3355

2203پیامبراکرم (ص) فرمودند:
رک الشَّ یطان
الیبالی ما قال و ال ما قِیلَ ل َ ُه َفهُ َو ِش ُ
الر ُجل ُ
اِذا رَاَیتُم َّ

هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که چه می گوید و چه درباره اش گفته می شود،چنین کسی شریک شیطان است.

( جهادالنفس،ح) 687

2204امام رضا(ع) فرمودند:
أحسن الناس إیماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم باَهله ،و اَنا اَلطفکم باَهلی
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( عیون اخبار الرضا) 38 ،2

2205امام علی(ع) فرمودند:
الغنی االکبر الیأس عما فی ایدی الناس

بی اعتنائی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگری است.

( نهج البالغه )

2206امام صادق(ع) فرمودند:
ُور رَجاء
نور خی َف ٍة و ن ُ
عب ٍد ُمومن الاّ َو فی َقلب ِه نُورا ِن ُ

هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد :نور بیم و نور امید.

( جهادالنفس،ح) 104

2207امام حسن عسکری(ع) فرمودند:
من لم یتّق وجوه الناس لم یتّق اهلل

آن که از مردم پروا نکند ،از خدا نیز پروا نمی کند.

( بحاراالنوار،ج،71ص) 336

2208امام رضا(ع) فرمودند:
ان االیمان افضل من االسالم بدرجة ,والتقـوی افضـل مـن االیمان بدرجة و لم یعط بنوآدم افضل من الیقین.

ایمان یک درجه باالتر از اسالم است ,و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزی بـاالتـر از یقیـن داده نشده است.

( تحف العقول ،ص) 445

2209امام جواد(ع) فرمودند:
الثقة باهلل ثمن لکل غال و ُسلّم الی کل عال

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی.

( بحاراالنوار،ج5ص) 14

2210امام حسن(ع) فرمودند:
الیغش العاقل من استنصحه

خردمند به کسی که از او نصیحت می خواهد ،خیانت نمی کند.
( تحف العقول ص ) 166

2211امام صادق(ع) فرمودند:
َمن اَصل ََح فیما َبی َن ُه َو َبی َن اهللِ اَصل ََح ا ُ
هلل ما َبی َن ُه و َبی َن النَّ ِ
اس

کسی که بین خود و خدایش را اصالح کند خداوند بین او و مردم را اصالح می کند.

( جهاد النفس ح ) 355

2212امام صادق(ع) فرمودند:
کبار َو ال َح َس ُد
ِرص َو اال ِس ِت
اصولُ ُ
الکفرِ ثَالث ٌَه الح ُ
ُ

ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

( جهاد النفس ح ) 550

2213امام صادق(ع) فرمودند:
هاد لاَ َورَ َع فیه
لاَ َین َف ُع اج ِت ٌ

کوششی که پارسایی در آن رعایت نشود سودی نخواهد داشت.

( جهاد النفس ح ) 187

2214امام هادی(ع) فرمودند:
من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر

هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد  ،مصائب دنیا بر وی سبک آید  ،گر چه تکه تکه شود .

( تحف العقول  ،ص ) 511

2215امام محمد باقر(ع) فرمودند:
خذوا الکلمه الطیبه ممن قالها و ان لم یعمل بها

سخن نیک را از هر کسی  ،هر چند به آن عمل نکند  ،فرا گیرید .

( بحاراالنوار  ،دار احیاء التراث العربی  ،ج  ، 75ص ) 170

2216امام جواد(ع) فرمودند:
ثالث من کن فیه لم یندم  :ترک العجلة  ،و المشورة  ،و التوکل علی اهلل عند العزم

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند  ،پشمیان نگردد  - 1 :اجتناب از عجله  - 2 ،مشورت کردن  - 3 ،و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

( مسند االمام الجواد  ،ص ) 247

2217امام صادق(ع) فرمودند:
خر
آ َف ُة ال ّ ِدی ِن ال َح َس ُد َو ال ُع ُ
جب َو ال َف ُ

آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.

( جهاد النفس ح ) 545

سجاد (ع) فرمودند:
2218امام ّ
ضا ُ
هلل َعل َی ِه َفهُ َو ِمن خَیر النَّاس
َمن َعمِلَ بما افت ََر َ

کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.

( جهاد النفس ح ) 237

2219امام جواد(ع) فرمودند:
اإلصرار علی الذنب أمن لمکر اهلل « و ال یأمن مکر اهلل اال القوم الخاسرون »

اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست  « ،و از مکر خدا آسوده نباشد جز مردمی زیانکار » .

( تحف العقول  ،ص ) 480

2220امام صادق(ع) فرمودند:
أکمل الناس عقال أحسنهم خلقا .

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .

( اصول کافی  ،ج  ، 1ص ) 27

2221امام صادق(ع) فرمودند:
ال َیدخُلُ ال َجنَّ َه َمن ِفی َقلب ِه مِثقالَ ذَ رَّهٍ ِمن ِ
کبر

کسی که در قلبش به اندازه ذره ای کبر و خود بزرگ بینی باشد به بهشت وارد نمی شود.

( جهاد النفس ح ) 569

2222امام جواد (ع) فرمودند:
القصد الی اهلل تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح باألعمال

با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن ،رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است.

( مسند االمام الجواد  ،ص ) 244
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︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
2223امام صادق (ع) فرمودند:
إ َن ا َ
عین َعل َی ِه
الرفقَ و ُی ُ
هلل رَفیقٌ ُیح ُّ
ِب ّ

با خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و (آدمی را) بر مدارا یاری می کند.

( جهاد النفس ح ) 281

2224امام موسی کاظم(ع) فرمودند:
قله المنطق حکم عظیم  ،فعلیکم بالصمت فانه دعه حسنه و قله وزر و خفه من الذنوب

کم گویی  ،حکمت بزرگی است  ،بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .

( بحااالنوار  ،ج  ، 78ص ) 321

2225پیامبراکرم (ص) فرمودند:
احب االعمال الی اهلل الصالة لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجهاد فی سبیل اهلل .

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است  ،آنگاه نیکی به پدر و مادر  ،آنگاه جنگ در راه خدا .

( کنز العمال  ،ج  ، 7ص  ، 285ح ) 18897

2226امام حسین (ع) فرمودند:
ال یأمن یوم القیامة إال من خاف اهلل فی الدنیا.

هیچ کس روز قیامت در امان نیست  ،مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

( بحار االنوار ،ج  ،44ص ) 192

2227امام صادق (ع) فرمودند:
ک َّ
َض َب ُه َست ََر ا ُ
هلل َعورَ َت ُه .
فغ َ
َمن َ

کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های او را می پوشاند.

( جهاد النفس ح ) 528

2228امام صادق (ع) فرمودند:
حس ُد َو ال َی ُ
المو ِم َن َی ُ
غبط.
المنا ِفقُ َی ُ
غبط َو ال َی ُ
حس ُد َو ُ
إ َّن ُ

همانا مومن غبطه می خورد ولی حسد نمی ورزد و منافق حسد می ورزد ولی غبطه نمی خورد .

( جهاد النفس ح ) 547

2229امام صادق (ع) فرمودند:
َغضب .
قالَ رَ ُجلٌ لِلنَّبی (ص):یا رَ ُسولَ اهللِ َعلِّمنی .فَقالَ  :إذهَ ب َفال ت َ

مردی به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد:ای رسول خدا چیزی به من بیاموز ،حضرت فرمود :برو و خشمگین مشو..

( جهاد النفس ح ) 524

2230امام باقر (ع) فرمودند:
َوب ًه.
َ
ک َفی بالنَّ َدم ت َ

پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.

( جهاد النفس ح ) 770

2231امام حسین (ع) فرمودند:
ال یکمل العقل إال باتباع الحق .

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق .

( بحار االنوار ،ج  ،78ص ) 127

2232امام باقر (ع) فرمودند:
من حسنت نیته  ،زید فی رزقه

هر که خوش نیت باشد  ،روزی اش افزایش می یابد .

( بحاراالنوار  ،دار احیاء التراث العربی  ،ج  ، 75ص ) 175

2233امام هادی(ع) فرمودند:
التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند .

( المحجة البیضاء  ،ج  ، 5ص ) 225

2234امام هادی(ع) فرمودند:
العقوق یعقب القلة و یؤدی الی الذلة

نارضایتی پدر و مادر  ،کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند .

( مسند االمام الهادی  ،ص ) 303

2235امام صادق (ع) فرمودند:
غی.
ک ُد َو الل َّ َجا َجه َو َ
شر َو النَّ َ
الب ُ
الک ِذ ُب َو ال َح َس ُد َو َ
ِس َّت ٌه لاَ تَک ُو ُن ِفی ُ
المؤ ِمن ال ُع ُ

شش چیز در مورد مومن وجود ندارد  :دشواری(بدخویی) و کم خیری و لجاجت و سرسختی و دروغگویی و حسد ورزیدن و ستم کردن.

( جهاد النفس ح ) 496

2236امیر المؤمنین (ع) فرمودند:
یک ِمثلُ ُه
َعیب َما ِف َ
أکب ُر ال َعیب أن ت َ
َ

بزرگترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خو ِد توست عیب بشمری.

( جهاد النفس ح ) 336

2237امام صادق (ع) فرمودند:
ب ل َ ُه َف َقد َخل ََع رب َق َه اإلیما َن ِمن ُع ُن ِق ِه.
َمن َت َع َّ
ب أو ُت ُع ِّ
ص َ
ص َ

مصرانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققا ً که ریسمان ایمان را از گردن خویش باز کرده است.
کسی که از چیزی ترفداری
ّ

( جهاد النفس ح ) 558

2238رسول اکرم (ص) فرمودند:
کث َُر َو ألهَ ی
َیر ِم ّما َ
َما قَلَّ َو َ
ک َفی خ ٌ

آنچه اندک باشد و کفایت کند ،از آنچه که فراوان باشد و [آدمی را به خود] مشغول سازد بهتر است.

( جهاد النفس ح ) 631

2239امام جواد (ع) فرمودند:
ند ال ِع َزم
المشوِرَة َو ال َت َوک ِل َعلی اهللِ ِع َ
ثَالثَ َمن کن فی ِه ل َم َ
یندم :تَرک ال َعجل َة َو َ

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ،پشمیان نگردد .1 :اجتناب از عجله  .2مشورت کردن  .3توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری.

( مسنداالمام الجواد ص ) 247

2240رسول اکرم (ص) فرمودند:
اتقوا فراسة المؤمن َفإنه ینظر بنور اهلل

از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد.

( سنن ترمذی ،کتاب تفسیر القرآن ،ح ) 3052

2241امام حسن عسکری (ع) فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم أقرب الی اسم اهلل األعظم من سواد العین الی بیاضها
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آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
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هلل الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا  ،از سیاهی چشم به سفیدیش نزدیکتر است .
نسبت بسم ا

( تحف العقول  -ص ) 517

2242رسول اکرم (ص) فرمودند:
جب.
َار َو ال ُع ُ
آ َف ُه ال َح َسب اال ِف ِتخ ُ

آفت شرافت و بزرگی  ،به خود نازیدن و خود بزرگ بینی است.

( جهاد النفس ح ) 709

2243امام محمد باقر (ع) فرمودند:
اعرف الموده فی قلب اخیک بما له فی قلبک

دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم.

( تحف العقول  ،ص ) 304

2244امیر المؤمنین(ع) فرمودند:
َصر َعل َی ِه کاف.
ُ
کلَ ُمقت َ

هر مقداری که بتوان بر آن اکتفا نمود کافی است.

( جهاد النفس ح ) 635

2245امام هادی (ع) به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند:
أقبل علی شأنک ،فإن کثرة الملق یهجم علی الظنة ،و اذا حللت من أخیک فی محل الثقة فاعدل عن الملق الی حسن النیة.

از این کار خودداری کن که تملق بسیار ،بدگمانی به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد ،از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.
( مسند االمام الهادی ،ص ) 302

2246حضرت رسول اکرم (ع) فرمودند:
وبصره ُعیوبه
أراد اهلل ب ِ َعبد خَیراً فقهه فی الدین َو زَهده فی ُ
اذا َ
الدنیا َ

وقتی خداوند برای بنده ای نیکی خواهد  ،وی را در کار دین دانا و به دنیا بی اعتنا سازد و عیوب وی را بدو بنمایاند .

( کنز االعمال ،جلد  ،10صفحه ) 137

2247امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
التودد الی الناس نصف العقل

مهرورزی و دوستی با مردم ،نصف عقل است.

( تحف العقول ،ص ) 425

2248رسول اکرم (ص) فرمودند:
ان احب عباد اهلل الی اهلل أنصحهم لعباده.

ای بندگان خدا بنزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.

( نهج الفصاحه  ،ص ) 115

2249امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.

( الکافی ،ج  4ص  ،68ح ) 2

2250رسول اکرم (ص) فرمودند:
ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم.

ثواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای نیک زودتر میدهند.

( الکافی ،ج  4ص  ،68ح ) 2

2251امام محمد باقر (ع) فرمودند:
ما شیب شی ء بشی ء احسن من حلم بعلم

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

( بحاراالنوار  ،دار احیاء التراث العربی  ،ج  ، 75ص ) 172

2252حضرت زهرا (س) فرمودند:
من أصعد إلی اهلل خالص عبادته ،أهبط اهلل عزوجل إلیه أفضل مصلحته.

پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است و خوشرویی با دشمن ستیزه جو ،انسان را از عذاب آتش باز می دارد.

( بحار االنوار  ،ج  ، 75ص ) 401

2253امام محمد باقر (ع) فرمودند:
ان اهلل عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بال رفث

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع  ،بدون ناسزاگویی شوخی کند  ،دوست دارد .

( کافی  ،ج  ، 2ص ) 663

2254رسول اکرم (ص) فرمودند:
ان اهلل تعالی یحب السهل الطلیق .

خداوند شخص آسان گیر نرم خو را دوست دارد .

( کنز العمال  ،ج  ، 3ص ) 3

2255امام حسن (ع) فرمودند:
ان لکل صائم عند فطوره دعوة مستجابة فاذا کان اول لقمة فقل  :بسم اهلل اللهم یاواسع المغفرة اغفر لی

هر روزه داری هنگام افطار یک دعای اجابت شده دارد  .پس در اولین لقمه افطار بگو :به نام خدا  ،ای خدایی که آمرزش تو فراگیر و وسیع است  ،مرا ببخش .

( اقبال االعمال  ،ص ) 116

2256امام علی (ع) فرمودند:
طوبی لمن ذکر المعاد  ،و عمل للحساب  ،وقنع بالکفاف  ،و رضی عن اهلل

خوشا به حال کسیکه بیاد معاد باشد  .و برای روز حساب عمل کند و بمقدار کفایت قناعت نماید  .و از خدا راضی باشد.

( نهج البالغه )

2257حضرت فاطمه (س) فرمودند:
جعل اهلل  ...الزکاة تزکیة للنفس و نماء فی الرزق  ،و الصیام تثبیتا لالخالص

خدای تعالی زکات را مایه پاکی جان و فزونی روزی  ،و روزه را برای پابرجایی اخالص قرار داد.

( احتجاج طبرسی  ،ایران  ،انتشارات اسوه  ،ج ) 1

2258حضرت علی (ع) فرمودند:
کاّنَه َقد َغ َفر
ال َحذَ ر ال َحذَ ر َفواهلل ل َ َقد َستَر َ ،حتّی َ

بترس [از خدا] بترس ،به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گوئی آمرزیده است.

( نهج البالغه )

2259حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
احب االعمال الی اهلل أدومها وان قل.

ی کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است  ،اگر چه اندک باشد .

( صحیح مسلم  ،کتاب صالة المسافرین و قصرها  ،ح ) 1305
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آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
2260امام حسین (ع) فرمودند:
یاک و ما تعتذر منه  ،فإن المؤمن ال یسیء و ال یعتذر ،و المنافق کل یوم یسیء و یعتذر

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی  ،زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد ،اما منافق همه روزه بدی می کند ،و به عذرخواهی می پردازد.

( بحار االنوار ،ج  ،78ص) 120

2261حضرت زهرا (س) فرمودند:
ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده ،روزهاش به چه کارش خواهد آمد.

( بحار االنوار ،ج  93ص ) 295

2262حضرت زهرا (س) فرمودند:
جعل اهلل  ...اجتناب القذف حجابا عن اللعنة  ،و ترک السرقة إیجابا للعفة

خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند .

( احتجاج طبرسی  ،ایران  ،انتشارات اسوه  ،ج ) 1

2263امام محمد باقر (ع) فرمودند:
من حسنت نیته  ،زید فی رزقه

هر که خوش نیت باشد  ،روزی اش افزایش می یابد .

( بحاراالنوار  ،دار احیاء التراث العربی  ،ج  ، 75ص ) 175

2264حضرت مهدی (عج) فرمودند:
ان استرشدت أرشدت  ،و ان طلبت وجدت

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی  ،و اگر طلب کنی می یابی .

( بحاراألنوار  ،ج  ، 51ص ) 339

2265حضرت مهدی (عج) فرمودند:
ما ارغم انف الشیطان بشی ء مثل الصالة فصلها و ارغم انف الشیطان

هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند ،پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

( بحار االنوار ،ج  53,ص ) 182

2266امام علی (ع) فرمودند:
لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن

داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.

( نهج البالغه )

2267امام علی (ع) فرمودند:
وبه
لاَ شَ َ
فیع اَن َج ُح ِم َن ال َّت َ

هیچ شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست.

( جهاد النفس ،ح ) 460

2268امام حسن عسگری (ع) فرمودند:
بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین ،یطری أخاه شاهدا ،و یأکله غائبا ،إن أعطی حسده ،و إن ابتلی خانه

چه بد است آن بنده خدا که دورو و دو زبان است .در حضور برادرش او را می ستاید و در غیاب او بدگوئیش می کند .اگر عطایی به برادرش رسد حسد برد ،و اگر گرفتار گردد او را وانهد.
( تحف العقول  ،ص ) 518

2269حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
أرادت أَمراً َف َعل َیک بــِال َتؤ َُدة َحتّی یریک ا ُ
المخرج.
اِذا َ
هلل ِمن ُه َ

وقتی خواستی کاری را انجام دهی ،تأمل کن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد.

( کنز العمال  ،ج  ، 3ص  ، 99ح ) 5677

2270امام محمد باقر (ع) فرمودند:
المر ِء لاِ َخی ِه ب َ
ِظهرِ الغَیبِ
َسر ُع ا ِ َ
عاء َ
اَوشَ ک َدع َو ُه و ا َ
جابه ُد َ

دعای انسان پشت سر برادر دینی اش  ،نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

( کافی  ،ج  ، 2ص ) 507

سجاد (ع) فرمودند:
2271امام ّ
ضا ُ
َعب ِد النَّاس
َمن َعمِلَ بما افت ََر َ
هلل َعل َی ِه َفهُ َو ِمن ا َ

کسی که به آنچه که خداوند بر او واجب ساخته عمل کند ،از عابد ترین مردمان است.

( جهاد النفس ،ح ) 243

2272امام صادق (ع) فرمودند:
یعصی ا ُ
س َمجلِساً
لی تَغییرِ ِه.
َ
هلل فی ِه َو ال یق ِد ُر َع َ
لمؤ ِم ِن أن یجل ِ َ
ال َ
ینبغی ل ِ ُ

سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا میشود و او نمیتواند آن وضع را تغییر دهد.

( بحاراألنوار ،ج ،71ص) 199

2273پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
ؤم.
الرفقُ ُی ٌ
من َو الخُرقُ شُ ٌ
َّ

مدارا نمودن مایه ی برکت و درشتی کردن مایه ی شومی است.

( جهاد النفس ،ح ) 269

2274پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
الج َد اَجرأکم َعلی ال ّنار.
اَجرأکم َعلی َق َس ُم ِّ

هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است.

( کنز العمال  ،ج  ، 11ص  ، 7ح ) 30390

2275امام علی (ع) فرمودند:
َ
الرای بتَحصی ِن االَسرار ِ
الر َ
ایَ ،و َ
الظ َف َر بال َحز ِم َ ،و ال َحز ِم ب ِاجال َه َ

پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است و تدبیر و احتیاط به تفکر است و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است.

( نهج البالغه )

2276پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
ب األعمالُ اِل َی اهلل ( َع َّز َو َج َّل) اَلصال ُة َو البـ ِ ُر َو ال َجهاد.
ا ِ َّن أ َح َّ

همانا ،ی اعمال در نزد خداوند عزوجل ،نماز ،نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

( وسائل الشیعه ،ج  ،3ص ) 27

2277امام محمد باقر (ع) فرمودند:
الدنیا إلاّ ِ
المعار ِِف.
َما َح َس َن ُة ُّ
صل َ ُة اإلخوا ِن َو َ

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.

( بحار األنوار ،ج  ،46ص) 291
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2278امام صادق (ع) فرمودند:
کما ُی ِ
وء ال ُخلُق ل ِ ُی ِ
فس ُد الخَلُّ ال َع َسلَ .
فس َد االیما َن َ
إ َّن ُس َ

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
به راستی که بد اخالقی ایمان را تباه می کند همچنانکه سرکه عسل را فاسد می کند .

( جهاد النفس ،ح ) 661

2279امام صادق (ع) فرمودند:
بادة ال َع َف ُ
اف
ا َ
َفضل ال ِع َ

برترین عبادت پاکدامنی است.
( جهاد النفس ،ح ) 211

2280امام صادق (ع) فرمودند:
ضعا ُه.
َک َب َر َو َ
وکل َی ِن باِل ِعبا ِد َف َمن ت َ
َکی ِن ُم َ
السما ِء َمل َ
َواض َع هللِ رَ َفعاه َو َمن ت ّ
ِا ّن ِفی َّ

همانا در آشمان دو فرشته اند که بر بندگان گمارده شده اند پس هر که برای خدا فرتنی کند باالیش می برند و هر که تکبر ورزد فرودش آورند.
( جهاد النفس ،ح ) 285

2281امام صادق (ع) فرمودند:
ِالبذاء من الجفاء و الجفاء فی النار

زشت گفتاری ناشی از ستمکاری و ستمکاری در آتش است.

( جهاد النفس ،ح ) 689

2282امام علی (ع) فرمودند:
طرائِ َ
األبدان َفابتَغوا ل َها َ
ل ُّ کما ت ََملُّ
ف الحِکمِ.
لوب ت ََم ُّ
ُ
إن َّ ه ِذ ِه ال ُق َ

دلها مانند بدنها خسته میشوند پس (برای رفع خستگی آنها) حکمتهای تازه بجویید.
( نهج البالغة ،حکمت) 91

2283امام علی (ع) فرمودند:
إ َّن المِسکین رَسولُ اهللَِ ،ف َمن َمنِ َع ُه َف َقد َم َنع ا ُ
أعطاء َف َقد اَعطی اهلل.
هلل  ،و َمن
ُ

مستمند فرستاده خدا است  .کسیکه از او دریغ دارد از خدا دریغ داشته و کسیکه به او عطا و بخشش کند بخدا عطا کرده.

( نهج البالغة )

2284حضرت معصومه (س) فرمودند:
مذوسی بن ر َجع َفر (ع)َ ...عن َف ِ
َعن َف ِ
صل َّی اللهّ ِ َعل َیه ِ َو آلِه ِ َو َسل ََّم « :أال َمن ماتَ َعلی ُح ِّب آل ِ ُم َح َّمد ماتَ شَ ِهیداً».
ِنت
اط َم ُة ب َ
صل َّی اللهّ َعل َیه ِ َو آل ِ ِه ِو َسل ََّم َ ،قال َت :قَالَ رَ ُسولُ اللهّ ِ َ
اط َم َة ب ِنت ِرَ ُسول ِاللِهّ َ
َ

محمد بمیرد شهید از دنیا رفته است».
فاطمه معصومه(س) ،از دختر امام صادق (ع) روایتی نقل می کند که سلسله سندش به حضرت فاطمه زهرا(س)می رسد که آن حضرت می فرماید :حضرت رسول اکرم (ص) فرمود« :آگاه باشید! هرکس با مح ّبت آل
ّ

( عوالم العلوم ،ج  ،٢١ص ) ٣٥٣

2285حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
اَال ال یم َنع َن اَ َح ُدکم َمخَا َفة النَّاس اَن یقُولُ ال َحقَّ اِذا رَآه.

کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خودداری کند.

( مسند احمد ،باقی مسند المکثرین ،ح ) 11404

2286امام رضا (ع) فرمودند:
ا ِ
ظ ِّن َعبدی ب ِی َفال َی ُ
ند َ
الظ َّن ب ِاهلل فا ِ َّن ا َ
َحس ِن َّ
ظ َّن بی الاّ خَیراً.
هلل َع َّز َو َجل َیقولُ  :اَنَا ِع َ

گمان نیکو به خداوند داشته باش زیرا خداوند عز و جل می فرماید :من در نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خیر به من نداشته باش.
( جهاد با نفس ،ح ) 147

2287حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
أوس َ
ُض ِفی اهللِ.
ِب ِفی اهللِ َو تَبغ ُ
ط َع َری اال ُ
ا ِ َّن َ
َیمان أن ُتح ُّ

باالترین دستاویزهای ایمان این است که کسی را برای خدا دوست داری و کسی را برای خدا دشمن داری.

( مسند احمد ،مسند الکوفیین ،ح ) 17793

2288امام سجاد (ع) فرمودند:
َیر کل َّ ُه َقد اجت ََم َع فی َقط ِع َّ
الط َم ِع َع ّما فی أیدیال ّن ِ
اس.
رَ ُ
أیت الخ َ

همه خوبیها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.

( بحاراألنوار ،ج ،52ص) 2

2289امام صادق (ع) فرمودند:
کما ُی ِ
وء ال ُخلُق ل َُی ِ
فس ُد الخَلُّ ال َع َسلَ
فس ُد ال َع َملَ َ
إ َّن ُس َ

راستی که بداخالقی عمل را تباه می کند همچنانکه سرکه عسل را فاسد می سازد.

( جهاد با نفس ،ح ) 659

2290امام صادق (ع) فرمودند:
کب َح َرامهَ ا.
قِیلَ لاِ َ ِم
الدنیا؟ قَالَ َ :ت َن ّ
یرالمو ِمنی َن َما ال ُّز ُ
هد ِفی ُّ
ُ

از امیر المومنین پرسیده شد که  :زهد در دنیا چیست؟ فرمود :اعراض و دوری کردن از حرام خدا.

( جهاد با نفس ،ح ) 621

2291حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
آد ُم َو ِ
ِرص َعل َی ال ُعمر.
الما ِل َو الح ُ
یش ُب َم َع ُه اث َنتَانِ :الح ُ
یهرم اِب َن َ
ُ
ِرص َعل َی َ

آدمیزاد پیر می شود و دو چیز از او جوان می شود :حرص مال و حرص عمر.

( کنز العمال ،ج  ،3ص  ،490ح ) 7557

2292امام رضا (ع) فرمودند:
َعن ا ََبائه َعن اَمیرالمومنی َن اَنه قالَ َ :ت َع َّ
کم رَوائِ ُح الذُّ نوبِ .
طروا ب ِاال ِس ِتغفار ِ لاَ ت َ
َفض َحنَّ ُ

از پدر بزرگوارش روایت فرمود که :امیرالمومنین فرموده اند  :بوسیله ی استغفار خود را خوشبو کنید  ،مبادا بوی بد گناهان شما را رسوا کند.
( جهاد با نفس ،ح ) 790

2293امام رضا (ع) فرمودند:
واض ُع أن ت ِ
ِب أَن تُعطا ُه.
ال َّت ُ
ُعط َ
ی ال ّن َ
اس َما ُتح ُّ

تواضع آن است که آنچه را که دوست می داری مردم به تو عطا کنند ،تو به مردم عطا کنی.

( جهاد با نفس ،ح ) 289

2294حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
إیاک َو الل َّجا َج َة َفإ َّن أ َّول َها َجهلٌ َو آ ِخ َرها نَدا َمةٌ .

از لجاجت بپرهیز که آغاز آن نادانی و فرجامش پشیمانی است.

( تحف العقول ،ص) 14

2295امام باقر (ع) فرمودند:
الرفقُ َق ِس َم ل َ ُه اإلیمانُی
َمن ُق ِس َم ل َ ُه َّ

کسی که برایش مدارا تقسیم شده ایمان برای وی تقسیم گردیده.

( جهاد با نفس ،ح ) 272

2296امام صادق (ع) فرمودند:
ُور رَجاءی ل َو ُوز ِ َن هذا ل َم َیزِد َعلی هذا َو ل َو ُوز ِ َن هذا ل َو َیزِد َعلی هذای
َیس َمن َع َ
کا َن اَبی َیقولُ  :اَنّه ل َ
ُور خی َفة و ن ُ
بد ُمو ِمن اِلاّ َو ِفی َقلبِه نورانی ن ُ

پدرم می فرمود :هیچ بنده ی مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد :نور بیم و نور امیدی به گونه ای که اگر این با ان و آن با این سنجیده شود هیچ یک بر دیگری زیادتی نداردی.

( جهاد با نفس ،ح ) 106
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ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉
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︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
2297حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
الم ِ
وت َو تِال َو َة ال ُقرآنِی
الما ِءی قیلَ َ :وما َجلاَ ؤُها؟ قالَ رسولُ اهلل (ص):
یصدأ ُال َحدید اِذا
ا ِ َّن هَ ِذ ِه ال ُقلُوب تَصدأ کما
َ
َ
کر َ
أصاب ُه َ
کثرة ِذ َ
َ

دل ها مانند آهن هنگام رسیدن آب به آن زنگ می زند ،گفتند :صیقل آن چیست؟ آن حضرت فرمود :زیادی یاد مرگ و خواندن قرآنی.
( کنز العمال ،ج  ،15ص  ،549ح ) 42130

2298امام صادق (ع) فرمودند:
ِ
َفویض االَمرِ اِل َی اهلل َو ال َّتسلیم لاِ َمرِاللهی
کل َعل َی اهلل َو ت
المو ِمنی َن  :ا
َلرضا ب ِ َقضا ِء اهلل ِو ال َّت َو ُ
ُ
َالیمان ا َ
َمیر ُ
قالَ ا َ
َرب َع ُة اَرکان ا ِّ

امیرالمومنین فرمود :ایمان چهار رکن دارد :خشنودی به قضای الهی و توکل بر خدا و سپردن امر زندگی به خداوند و تسلیم در برابر امر خدا.

( جهاد با نفس ،ح ) 63

2299امیر المؤمنین (ع) فرمودند:
ِ
ص َّحه ال َج َس ِد ِمن ِقلّه ال َح َسدی

سالمت بدن نشانه کمی حسد است.

( جهاد با نفس ،ح ) 553

3300امام رضا (ع) فرمودند:
الص َد َق ِةی
المر ِء ذَ خائِ ُر َّ
َیر ما ِل َ
خ ُ

بهترین مال انسان ،اندوختههای صدقه است.

( تنبیهالخواطر ،ج ،2ص) 182

3301امام صادق (ع) فرمودند:
غیی
الب ُ
قوب ًه َ
ـر ُع َ
إ َّن أع َجلَ الشَّ َّ

راستی که عقوبت و کیفر ستم از عقوبت هر بدیِ دیگر زودتر و با شتاب تر فرا می رسد.

( جهاد با نفس ،ح ) 669

3302امام علی (ع) فرمودند:
ک َو َبی َن اهلل ِستراً َو اِن رَقَّی
اِتَّقِ اهلل َب َ
عض ال ُّتقی و اِن قَلَّ َو اج َعل َبی َن َ

تقوای خدا را پیشه کن تقوایی اگر چه کم و بین خود و خدایت پرده ای قرار ده اگر چه نازک.

( جهاد با نفس ،ح ) 183

3303حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
هلل َع َّز َو َجلّ اِالّ أعطاک ا ُ
اِنَّک ل َن ُت ِدع شَ یئاً اَت َقاء ا ُ
هلل خَیراً ِمنهی

اگر از ترس خدا از چیزی درگذری ،خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد.

( مسند احمد ،مسند البصریین ،ح ) 19813

3304امام صادق(ع) فرمودند:
شاب ُمؤ ِم ٌن  ،اخ َتل َ
رآن بل َح ِم ِه و َد ِم ِهی
َمن َق َرا ال ُقرآن و هو
َط ال ُق ُ
ٌّ

هر جوانی مؤمنی که قرآن بخواهد ،قرآن با گوشت و خون او را در می آمیزد.

( االمام صادق (ع) -الوسائل ) 2/14

3305امام صادق(ع) فرمودند:
کلِّ خ ِ
الدنیا
رأس ُ
ب ُ
ُ
َطی َئ ٍة ُح ُّ

سر هر گناهی دوستی دنیاست.

( جهاد با نفس ،ح ) 605

3306امام سجاد(ع) فرمودند:
هم ِةی
کثر ُة النُّص ِح یدعو إلی ال ُّت َ

نصیحت زیاد ،موجب بدبینی میشود.
( بحار األنوار ،ج ،72ص) 66

3307امام صادق (ع) فرمودند:
غبةٌ ُت ِذل ُّهُ ی
بالمؤ ِمن أن تَکو َن ل َ ُه رَ َ
َما َ
أقب َح ُ

برای مؤمن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذ ّلت و خواری بکشاند.

( جهاد با نفس ،ح ) 648

3308امام جواد (ع) فرمودند:
ثالث یبلغن بالعبد رضوان اهلل تعالی  :کثرة االستغفار  ،و لین الجانب  ،و کثرة الصدقة

سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می رساند  - 1 :زیادی استغفار  - 2 ،نرمخویی  - 3 ،صدقه بسیار دادن.

( مستند االمام الجواد ،ص ) 247

3309امام صادق (ع) فرمودند:
ظل ََم َمظل ِ َمة ُا ِخذَ بهَ ا ِفی نَ ِ
َمن َ
فس ِه أو ِفی َمال ِ ِه أو ِفی ُول ِد ِهی
ً

کسی که ستمی کند به سبب آن ستم ،در جانش یا مالش یا فرزندانش به گرفتاری می افتد.

( جهاد با نفس ،ح ) 727

3310امام جواد (ع) فرمودند:
َعر ُف ُه :اَک ِثر ِمن تِال َو ِة «اِنّا اَن َزلنا ُه» و رَ ِّ
َب بِخ ِّ
َیک ب ِاالس ِتغفاری
نت َم َع ُ
َبت الی اَبی َجعفر الثّانی (ع) َعل ََّمنی شَ یئا اِذا ُقلتُه ُ
طب شَ َفت َ
الدنیا َو اآل ِخ َرة فقاَ :ف َ
َعن اِسماعی ِل ب ِن َسه ِل قالَ َ :
ک ُ
کت ُ
کم فی ُّ
کت َ
َطه ا َ

اسماعیل بن سهل گوید :به خدمت امام جواد نوشتم « :به من چیزی بیاموز که هر گاه آنرا بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم» حضرت با خط شریف خود که آنرا میشناختم نوشت :سوره مبارکه «انا انزلناه» را زیاد تالوت کن و دو لب خود را با گفتن استغفار
تر کن (نیروی تازه بخشی)

( جهاد با نفس ،ح ) 786

3311امام حسن (ع) فرمودند:
بر َعلی النازلة
عمة و َ
کر َمع النِ َ
الص ُ
َیر ال َذی لاَ شَ َّر فیه  ،الشُّ ُ
الخ ُ

خیری که هیچ شری در آن نیست  ،شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت و ناگواری است.

( تحف العقول  ،ص ) 237

3312امام رضا (ع) فرمودند:
رضی
ی ب ِ ِه ال ِع ُ
َ
الما ِل َما ُو ِق َ
أفضلُ َ

بهترین مال آن است که آبرو با آن محفوظ ماند.

( بحار األنوار ،ج ،78ص) 352

3313پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
فسک و ُمواسا ّة االَخ فی المال ی
کر اهلل َعلی کلِّ حال َو اال ِنصاف من نَ َ
ا ََس ُّد االَعمال ثَالثَة ِذ ُ

استوارترین کارها سه چیز است :یاد خداوند در همه حال ،و رعایت انصاف به ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینی.

( نهج الفصاحه  ،ص  ، 57ح ) 290

3314امام محمد باقر (ع) فرمودند:
رَ ِح َم ا ُ
لم
حیاء ال ِع َ
هلل َعبداً ا ِ َ

خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده می کند.
( کافی  ،ج  ، 1ص ) 41
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3315حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:

ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
یوم القیا َمة
اَلتّاج ُِر اال ُ
َمین َ
الصدوقُ ُ
المسلِم َم َع الشُّ هَ دا ِء َ

تاجر درستکار راستگوی مسلمان ،روز رستاخیز با شهیدان است.

( کنز العمال  ،ج  ، 4ص  ، 7ح ) 9216

3316امام جواد (ع) فرمودند:
المؤمن یحتاج الی توفیق من اهلل  ،و واعظ من نفسه  ،و قبول ممن ینصحه

مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا  ،و به پندگویی از طرف خودش  ،و به پذیرش از کسی که او را نصیحت کند.

( تحف العقول  ،ص ) 480

3317امام صادق (ع) فرمودند:
کبار َو ال َح َس ُد
ِرص َو اال ِس ِت
ا ُُصولُ ُ
الکفر ثَالث ٌَه الح ُ
ُ
3318ریشه های کفر سه چیز است :حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن.
( جهاد با نفس ،ح ) 474

3319امام علی (ع) فرمودند:
الدنِی ِة
َمن أخل َ
َص النِی َة َت َن َّز َه َع ِن َّ

هر که نیت خود را خالص گرداند ،از پستی دور ماند.

( غرر الحکم و درر الکلم ،ح) 2678

3320امام صادق (ع) فرمودند:
َمن َ
َک
َاس َة هَ ل َ
الرئ َ
طل ََب ِّ

کسی که طالب ریاست باشد هالک می شود

( جهاد با نفس ،ح ) 498

3321پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
ند اهلل إلاّ بطا َع ِت ِهی
إنَّ ُه ال ُی ُ
درک ما ِع َ

حقیقتا ً آنچه (از نعمتها و رضوان) که در نزد خداوند است جز با طاعت و فرمانبرداری از او بدست نمی آید.
( جهاد با نفس ،ح ) 153

3322امام باقر (ع) فرمودند:
الیتُنا إالّ بال َع َمل َو ال َورَع
ال َتنالُ َو َ

کسی به والیت ما نمی رسد مگر با عمل (شایسته) و دوری از گناه.

( جهاد با نفس ،ح ) 199

3323امام صادق (ع) فرمودند:
الس َ
ِا َّن ال ُف َ
الط َة ِم َن ال ِّنفاق
ذاء َو َّ
حش َو َ
الب َ

همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است.

( جهاد با نفس ،ح ) 678

3324امام محمد باقر (ع) فرمودند:
إ َّن ا َ
الم َت َف ِّح َ
ض ال َفا ِح َ
ش
هلل ُیب ِغ ُ
ش ُ

راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را دشمن می دارد.

( جهاد با نفس ،ح ) 677

3325امام صادق (ع) فرمودند:
ِب ریحاً ِم َن الم ِ
ِسک
َلی ُن ِم َن ال ُّزب ِد ِو اِطی ُ
اَل َعدلُ اَحل َی ِم َن الشَّ ه ِد ِو ا َ

عدل شیرین تر از عسل و نرم تر از کف و خوشبوتر از مشک است.

( جهاد با نفس ،ح ) 342

3326امام صادق (ع) فرمودند:
ک َدخَلَ النَّارَ َو هُ َو باک
ب ذَ نباً َو هُ َو َ
ضا ِح ٌ
َمن أذنَ َ

هر کس مرتکب گناهی شود در حالی که خندان است (در روز قیامت) با چشم گریان به آتش دوزخ در افتد.

( جهاد با نفس ،ح ) 376

3327امام علی (ع) فرمودند:
کفی ب ِاالَ َج ِل حار ِساً
َ

اجل به عنوان نگهبان برای آدمی کافی است.

( جهاد با نفس ،ح ) 78

3328امام حسین(ع) فرمودند:
ریبة
اءة شَ رَ ،و ُم َجال ََس ِة أَه ِل ال ُف ُسوقِ َ
ُمجال ََس ِة أه ِل ال ِدنَ َ

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است.

( بحاراالنوار ،ج ،78ص ) 122

3329امام هادی (ع) فرمودند:
ال َح َس ُد ما ِحقُ ال َح َسناة

حسد نیکوییها را نابود سازد.
( مسند االمام الهادی ،ص) 302

3330امام محمد باقر (ع) فرمودند:
أفضلَ ِمن ِع َّف ِة َبطن ٍ َو َفرج ٍ
بد ا ُ
هلل بشَ یءٍ َ
َما ُع َ

خداوند به هیچ عبادتی برتر از رعایت پاکی شکم و پاکی دامن عبادت نشده است.

( جهاد با نفس ،ح ) 207

3331امام حسین (ع) فرمودند:
َ
الظالِمی َن إلاّ َبرماً
عاد َة َو ال َحیاة َم َع ّ
الس َ
الموتَ إلاَّ َّ
َفإنی ال أرَی َ

به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم.

( تحف العقول  ،ص ) 245

3332حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
َکم و هُ ما ُمهل ِ
کاکم
ُ
َکا َمن کان َقبل ُ
الدرهَ َم أهل َ
إ َّن الدینارَ و ِّ

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هالکت رساند و همین دو نیز هالک کننده شماست.

( جهاد با نفس ،ح ) 643

3333امام صادق (ع) فرمودند:
َیر
الرفقُ َعن أهل َبیت إلاّ ُز َ
َما ُز َ
وی َعنهُ ُم الخ ُ
وی ّ

سازگاری و مدارا از اهل هیچ خانه ای باز داشته نشده جز اینکه آنان از خیر و خوبی محروم و بی بهره گشته است.

( جهاد با نفس ،ح ) 279

3334امام باقر (ع) فرمودند:
الم ِ
اب
حس ُن ال َّت َّو ُ
من أ َح ِّب ِعبا ِد اهللِ إل َی اهللِ ُ
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( جهاد با نفس ،ح ) 836

3335امام صادق (ع) فرمودند:
ک َم ِ
وم ال ِق َیا َم ِة
ک َو َت َعال َی َ
عص َیة ً هللِ َمخَا َف َة اهللِ ت ََبارَ َ
قَالَ رَ ُسولُ اهللِ (ص)َ :من ت ََر َ
أرضا ُه َی َ

رسول خدا فرمود :کسی که معصیت الهی را از خوف خدای تبارک و تعالی ترک کند خداوند او را در روز قیامت خوشنود می سازد.

( جهاد با نفس ،ح ) 222

3336امام صادق (ع) فرمودند:
اء َوابتِلاَ ٌء
َما ِمن َقبض ٍ َوال َبسط ٍ إلاّ َوللِِهّ ِفی ِه َم ِشی َئةٌ َو َق َ
ض ٌ

هیچ تنگنا و گشایشی نیست ،مگر آنکه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.

( اصول کافی ،ج ،1ص ،152ح) 2

3337حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
رد ا ََبداً
َتب ُ
ا ِ َّن ل َقتل ال ُحسی ِن َحرارَ ًة فی ُقلوبِ المو ِمنین ال ُ

کشته شدن حسین آتشی در دل مومنان در انداخته است که هرگز سرد نخواهد شد.

( مستدرک مسائل ج) 10

3338امام صادق (ع) فرمودند:
َیر َقذَ َ
ب زیارتِ ِه
َمن ا َ
ف فی َق َ
ب ال ُح َسین َو ُح َّ
لب ِه ُح َّ
َراد اهلل ب ِه الخ َ

کسی که خدا خیر خواه او باشد ،مح ّبت حسین و شوق زیارتش را در دل او می اندازد.

( بحاراالنوار ج ،98ص ) 76

3339امام علی (ع) فرمودند:
ان ال َعا ِقل ِ فی َق ِ
لبهی
لب
األحمق ِ فی ل ِ َسان ِ ِه َو ل ِ َس ُ
َق ُ
َ

قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست.

( جهاد با نفس ،ح ) 310

3340امام صادق (ع) فرمودند:
َیقولُ ا ُ
َّطت َعل َی ِه َمن لاَ َیعر ُفنی
صانِی َمن َیعر ُفنی َسل ُ
هلل ع َّزوجل إذا َع َ

خداوند عزوجل فرمود هرگاه کسی که مرا می شناسد نافرمانی ام کند کسی را که مرا نمی شناسد بر او مس ّلط می گردانم.

( جهاد با نفس ،ح ) 382

3341امام علی (ع) فرمودند:
صا ِح ُب ُه
اَشَّ ُد الذّ نُوبِ َما استَهَ ا َن ب ِ ِه َ

سخت ترین گناهان ،گناهی است که انجام دهنده ی آن ،آن را ناچیز بشمارد.

( جهاد با نفس ،ح ) 398

3342امام صادق (ع) فرمودند:
َض َب ُه ل َم َیملِک َعقل َ ُه
َمن ل َم َیملِک غ َ

کسی که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست.

( جهاد با نفس ،ح ) 530

3343امام صادق (ع) فرمودند:
ا ّن َجارَ اهلل آ َم َن َمح ُفوظ َو َع ُدوه خائِف َمخذُ ول

پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است  ،و دشمنش ترسان و بی یاور.

( تحف العقول  ،ص ) 229

3344امام علی (ع) فرمودند:
اد َم ِس ُّتو َن َس َنه
ال ُع ُم ُر ال َّذی أعذَ رَ اهلل ِفی ِه إل َی ابن َ

آن م ّدت عمری که خداوند برای فرزند آدم جای عذر و بهانه باقی گذارده شست سال است.
( جهاد با نفس ،ح ) 873

3345امام موسی کاظم (ع) فرمودند:
والدی ِه َف َقد َعقهُ ما
َمن اَح َز َن
َ

هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده.

( تحف العقول  ،ص ) 425

3346پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
ک َم َث ِل َسفی َن ِه نو ٍح َمن رَ ِ
َک
ک َبها َف َقد نَجی َو َمن َت َخل ََّف َعنها َف َقد هَ ل َ
َمثَلُ أه ِل َبیتی َ

اهل بیت من چون کشتی نوحاند؛ هر که بر آن نشیند نجات یابد و آنکه از آن تخلف کند هالک گردد.

( عیون االخبار ،ج  ،1ص) 211

3347امام علی (ع) فرمودند:
دم َعل َی الشَّ ِّر َیدعو إل َی ت ِ
َرکه
إ َّن النَّ َ

همانا پشیمانی از بدی آدمی را به سوی ِ
ترک بدی فرا می خواند.

( جهاد با نفس ،ح ) 767

3348امام حسن عسگری (ع) فرمودند:
غبة َت ِذل َه
أقب َح ب ِالمؤ ِمن أَن تَک ُون ل َه رَ َ
ما َ

چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.

( تحف العقول  ،ص ) 520

3349پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
السخ ُ
َض ُب
َط َو الغ َ
أرکان ُ
ُ
هب ُة َو َّ
الر َ
الر َ
الکفر َ
غب ُة َو َّ
أرب َعةٌ َّ

پایه های کفر چهار چیز است  :میل و خواهش ،ترس و بیم  ،ناخشنودی و خشم.

( جهاد با نفس ،ح ) 475

3350امام صادق (ع) فرمودند:
َیس ب ِکا ِفر
هی اَدنی المناز ِل ِمن ُ
لت لاِ َبی َعب ِداهللِ (ع)  :رَ ُجلٌ َعل َی هذا االَمرِ اِن َح َدثَ َ
الصائِ ِغ قالَ ُ :ق ُ
َعن َی َ
زید ّ
کذَ َب َو اِن َو َع َد اَخل ََف َو اِن اَو ُت ِم َن خا َن؛ ما َمنزِل َ ُت ُه؟ قالَ :
الکفرِ َو ل َ

یزید بن صائغ گوید :به امام جعفر صادق عرض کردم که  :مردی هست که شیعه است ولی اگر سخن گوید دروغ می گوید و اگر وعده دهد به وعده اش وفا نمی کند و اگر امینش شمرند خیانت می کند؛ چنین کسی چه مقام و منزلتی دارد؟ حضرت فرمود:
منزلت او نزدیکترین منزلها به کفر است ولی کافر نیست.

( جهاد با نفس ،ح ) 479

3351امام باقر (ع) فرمودند:
َوبة
َ
ک َفی ب ِالنَّ َدم ت َ

پشیمانی از گناهان برای توبه کفایت می کند.

( جهاد با نفس ،ح ) 770

3352امام علی (ع) فرمودند:
ص َب َر
الدرک َو النُّ ُ
قبی َمن َ
بر ِمفتا ُح َّ
َّ
جح ُع َ
الص ُ

صبر کلید رسیدن است و کامیابی سرانجام کسی که صبر میکند.

( بحاراألنوار ،ج ،75ص) 45
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3353امام صادق (ع) فرمودند:
اتَّقوا ا َ
کم َبعضا
حسد َب ُ
عض ُ
هلل َو ال َی ُ

نورزد.
از خدا بترسید و کسی از شما بر دیگری حسد َ
( جهاد با نفس ،ح ) 543

3354امام صادق (ع) فرمودند:
کفی بالحِلم ِ
َکن َحلیماً َف َت َحل َّمی
ناصراً و قالَ  :إذا ل َم ت ُ
َ

بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و فرمودند :اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار.

( جهاد با نفس ،ح ) 261

3355امام باقر (ع) فرمودند:
ک
ک َما تُجا ِه ُد َع ُد َّو َ
اک َ
جا ِهد هَ َو َ

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

( جهاد با نفس ،ح ) 304

3356امام مهدی (عج) فرمودند:
أنا َبقی َة اهللِ فی ِ
المن َت ِقم ِمن أَعدائِ ِه
أرض ِه َو ُ

من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم.

( تفسیر نورالثقلین ،ج  ،2ص ) 392

3357حضرت زهرا (س) فرمودند:
َمثَلُ اإلمام َمثل الکعبة إذ تُؤتی َو ال تَأت

از حضرت فاطمه زهرا (علیها السالم) روایت شده که رسول خدا فرمودند :امام همچون کعبه است که باید به سویش روند ،نه آنکه (منتظر باشند تا) او به سوی آنها بیاید.

( بحار االنوار  ،ج  ، 36ص ) 353

3358حضرت علی (ع) فرمودند:
َّئیم َمن صا َن مال َ ُه ب ِ ِع ِ
رض ِه
الکریم َمن صا َن ِع َ
رض ُه ب ِمال ِ ِه َو الل ُ
ُ

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند.

( غرر الحکم و درر الکلم :ح ) 2159

3359امام صادق (ع) فرمودند:
َض َع ِن الشَّ هَ ِ
َف َزکا ُة ال َعی ِن انَّ َ
وات َو ما یضاهیها
ظ ُر ب ِال ِع َبرِ َوالغ ُّ

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است.

( مصباح الشریعه ،باب ) 21

3360امام صادق (ع) فرمودند:
الصال ِح
ُمجال ََس ُة ّ
الصالِحی َن داعیةٌ إل َی َّ

همنشینی با صالحان( ،انسان را) به سوی صالح رهنمون میشود.

( بحاراألنوار ،ج،78ص ) 304

3361امام علی (ع) فرمودند:
أول َی األشیا ِءأن ی َت َعل ََّمها األحداثُ
األشیاءال َّ ِتی إذا صار ُوار ِجاالً إحتاجوا إل َیها
ُ

بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند ،چیزهایی است که در بزرگسالی خود به آنها نیاز خواهند داشت.

( شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید ،ج ،2ص) 333

3362حضرت فاطمه (س) فرمودند:
َف َج َعلَ ا ُ
هلل إطا َعتَنا نِظاماً لِل ِمل َّ ِة و إما َمتَنا أماناً لِل ُفر َق ِةی

خدا اطاعت از ما را رشته سامان ملت،و امامت ما را مایه ایمنی از تفرقه قرار داده است.

( احتجاج ،ج ،1ص) 134

3363امام صادق (ع) فرمودند:
نظ َ
َطیب ب ِأَطیبِ ِ
یروز ِ فاغت ِ
ف ثِیاب ِک َو ت َ
البس أَ َ
صائِماً
َکون ذلِک
طیبِک َو ت
ُ
الیوم َ
َسل َو َ
إ ِذا کا َن ُ
َ
یوم النَّ ُ

چون روز عید نوروز فرا رسید ،غسل کن ،پاکیزهترین جامهی خود را بپوش ،با بهترین عطر ،خود را خوشبو کن و آن روز را روزه بدار.

( وسائلالشیعة :ج  ،8ص  ،172ح ) 10338

3364امام صادق (ع) فرمودند:
ک ِ
ِالد ِمی
َب َ
أربعی َن َیوماً ب َّ
ماء َعل َی ال ُح َسی ِن َ
ت َّ
الس ُ

آسمان چهل روز بر حسین (ع) ،خون گریه کرد.

( مناقب آل أبی طالب ،ج ،3ص) 212

3365رسول خدا (ص) فرمودند:
ِیم ِةی
ُح ُ
سن البِشرِ یذهَ ُب ب َّ
ِالسخ َ

خوشرویی کینه را از بین میبرد.
( کافی ،ج ، 2ص ) 103

3366رسول خدا )ص) فرمودند:
أمسک الفَضلَ ِمن َقول ِ ِه
ط ُو َ
بی ل ِ َمن أن َفقَ الفَضلَ ِمن مال ِ ِه و َ

خوشا آنکه زیادی داراییاش را انفاق کند و زبانش را از زیادهگویی نگهدارد.
( کافی ،ج ،2ص ) 144

3367امام علی (ع) فرمودند:
بر ُی َن ِ
اضلُ الحِدثَا َن َو ال َج َز ُع ِمن أع َوا ِن ال َّز َما ِن
َّ
الص ُ

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند و بی تابی از یاری کنندگان ِ زمانه است.

( جهاد با نفس ،ح ) 253

3368امام باقر (ع) فرمودند:
الدنیا إلاّ ِ
المعار ِِف
َما َح َس َن ُة ُّ
صل َ ُة اإلخوا ِن َو َ

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.

( بحار األنوار ،ج ،46ص ) 291

3369امام باقر (ع) فرمودند:
یم ال َع ِف َ
قَالَ رَ ُسول اهللِ (ص) :إ َّن ا َ
الم َت َع ِّف َفی
ِب ال َح َّ
هلل ُیح ُّ
یف ُ
یی ال َحل ِ َ

رسول خدا (ص) فرمودند :خداوند دوست می دارد کسی را که با حیا ،بردبار ،پاکدامن ،و باز ایستنده ی از حرام باشد.

( جهاد با نفس ،ح ) 257

3370امام حسن مجتبی (ع) فرمودند:
الدنیا
غب َة ِفی ال َّتقوی َوال ّز َ
هاد َة ِفی ُّ
َلر َ
قیلَ ل َ ُه َ -عل َی ِه َّ
السالم َ -ما ال ُّزهد ؟ قالَ  :ا َّ

از آن حضرت سؤال شد  :زهد چیست ؟ فرمود  :رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا .

( تحف العقول،ص ) 227

3371رسول خدا (ص) فرمودند:
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آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡
ما أ َع َّّز ا ُ
ط َو ال أذَ َّل بحِلم َق ُّ
هلل ب َجهل َق ُّ
ط

هرگز خداوند کسی را به خاطر نادانی اش عزیز نگردانده و کسی را خاطر بردباری اش ذلیل و خوار نکرده است.

( جهاد با نفس ،ح ) 260

3372امام علی (ع) فرمودند:
کفاک أدباً ل ِ ِ
َکرهُ ُه ِمن غَیرِک
نفسک اج ِت ُ
ناب ما ت َ

برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران نمیپسندی ،دوری کنی.

( بحار األنوار ،ج  ،70ص ) 73

3373امام صادق (ع) فرمودند:
ِ
الباط ِل و إن نَ َف َعک
ض َّرک َعل َی
إ َّن ِمن َح ِقی َق ِة اإلیما ِن أن تُؤثِ َر ال َحقَّ َو إن َ

از نشانههای ایمان حقیقی آن است که حق را بر باطل ترجیح دهی ،هر چند حق به زیان تو و باطل به سود تو باشد.

( بحار األنوار ،ج  ،70ص ) 106

3374امام علی (ع) فرمودند:
أذاع ِس َّرک
ال َتخُن َمن ِ ائت ََم َنک َو إن خانَکَ ،و ال ُت ِذع ِس َّر ُه َو إن
َ

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن ،هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز ،اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

( بحار األنوار ،ج  ،77ص ) 208

3375رسول خدا (ص) فرمودند:
أض َّر با ِ ِخ َرته
ب ُدنیا ُه َ
َمن أ َح َّ

هر کس دنیایش را دوست داشته باشد به آخرت خود زیان می رساند.

( جهاد با نفس ،ح ) 609

3376رسول خدا (ص) فرمودند:
أفضلُ اإلیما ِن أن تَعل ََم أ َّن ا َ
هلل َم َعک َح ُ
کنت
یث ما
َ
َ

برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست.

( کنزل العمال) 66 ،

3377رسول خدا (ص) فرمودند:
َواتیم ُه
ِمالک ال َع َم ِل خ
ُ

مالک [ارزیابی] کارها ،پایان آنها ست.

( اختصاص ،ص ) 343

3378رسول خدا (ص) فرمودند:
الس ِّر َع َملَ ال َعالنِی ِة
َعملَ ِفی ِّ
ت ُ
َمام الب ِِّر أن ت َ

کمال نیکوکاری آن است که در نهان همانگونه رفتار کنی ،که در آشکارا.

( کنزل العمال) 5265 ،

3379امام حسین(ع) فرمودند:
بادتِ ِه آتا ُه ا ُ
َمن َع َب َد ا َ
هلل َفوقَ أمانِی ِه َو کفای ِت ِه
هلل َحقَّ ِع َ

هر که خدا را ،آنگونه که سزاوار اوست ،بندگی کند ،خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

( بحار األنوار ،ج  ،71ص ) 183

3380پیامبر اعظم (ص) فرمودند:
َود َعها
َیس ِمنَّا َمن ی َحق ُِّر األمانَ َة حتّی یستَهلِکها إذَ ا است َ
ل َ

از ما نیست کسی که امانت را بدان اندازه بیاهمیت شمرد که هرگاه امانتی به او بسپرند ،آن را ضایع گرداند.

( بحار األنوار ،ج  ،71ص ) 172

3381امام صادق (ع) فرمودند:
المؤ ِمن
ال َعقلُ َدلیلُ ُ

عقل راهنمای مؤمن است.

( جهاد با نفس ،ح ) 86

3382رسول خدا (ص) فرمودند:
واء الذُّ نُوبِ اال ِس ِتغ َفار
لِ ُ
واء َو َد ُ
کل َداءٍ َد ُ

هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان استغفار کردن است.
( جهاد با نفس ،ح ) 784

3383رسول خدا (ص) فرمودند:
ابن آدم اذا اصبحت معافی فی بدنک آمنا فی سربک عندک قوت یومک فعلی الدنیاالعفاء

فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش راداری  ،جهانگر مباش .

( کنز العمال  ،ج  ، 3ص ) 782

3384رسول خدا (ص) فرمودند:
إ َّن ا َ
ِب ال َج َمالَ
هلل َت َعال َی َجمِیلٌ یح ُّ

خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد.
( کنز العمال ،ح) 17166

3385رسول خدا (ص) فرمودند:
االیمان َمعر َف ٌه بال َقلبِ َو قَولٌ باللِّسا ِن َو َع َملٌ باالَرکا ِن
ُ

ایمان عبارت است از شناخت قلبی ،گفتار زبانی و کردار با اعضا و جوارح.

( میزان الحکمه ،ج  ،1ص ) 301

3386امام صادق (ع) فرمودند:
ند ِفرا ِقها
کث َُر اش ِت ُ
َمن َ
سرتِ ِه ِع َ
باک ُه ِفی ُّ
الدنیا کا َن أشَ ُّد ل ِ َح َ

کسی که زیاد با دنیا گره خورده باشد حسرت و اندوهش هنگام جدایی از آن زیادتر خواهد بود.

( جهاد با نفس ،ح ) 639
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ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.
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