﹨︣﹤ 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﹫︡

 1 .1سخنان شما سنگ های سخت را نرم می کندحضرت علی (ع)

2 .2در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشندحضرت علی (ع)
3 .3دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه نداردحضرت علی (ع)
4 .4کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابدحضرت علی (ع)
5 .5چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازیحضرت علی (ع)

6 .6حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمدحضرت علی (ع)
7 .7حق سنگین است اما گوارا  ،باطل سبک است ،اما در کام چون سنگی خاراحضرت علی (ع)
8 .8دوست مومن عقل است  ،یاورش ،علم  ،پدرش مدارا و برادرش  ،نرمشحضرت علی (ع)

9 .9علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید ،آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید .حضرت
علی (ع)
1 010حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشیدحضرت علی (ع)
1 111آنچه را نمی دانی مگو  ،بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکنحضرت علی (ع)

1 212پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن  ،و قبل از این که وارد عمل شوی  ،فکر کنحضرت علی (ع)
1 313اطمینان را با امیدواری مبادله نکنحضرت علی (ع)

1 414همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر استحضرت علی (ع)
1 515عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگردحضرت علی (ع)
1 616بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود استحضرت علی (ع)

1 717برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنندحضرت علی (ع)
1 818گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشیحضرت علی (ع)

1 919بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازدحضرت علی (ع)
2020بهترین شیوه صداقت وفای به عهد استحضرت علی (ع)

2121هیچ ارثی مانند ادب و اخالق پر ارج و گرانمایه نیستحضرت علی (ع)
2222بهترین شیوه عدل  ،یاری مظلوم.حضرت علی (ع)

2323مربی الیق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.حضرت علی (ع)
2424بوسیدن فرزند  ،رحمت و محبت است.حضرت علی (ع)

2525سرلوحه کتاب سعادت بشر  ،رفتار پاک و سجایای اخالقی اوست.حضرت علی (ع)
2626بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.حضرت علی (ع)
2727شکیبایی در مصیبت  ،از نشانه های مومن است.حضرت علی (ع)

2828شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.حضرت علی (ع)

2929هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود  ،پیوند دوستی او قطع خواهد شد.حضرت علی (ع)

3030آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد ،چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت باال رود.حضرت
علی (ع)
3131هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.حضرت علی (ع)

3232برای مشورت  ،خردمندان را برگزین تا از مالمت و ندامت در امان باشی .حضرت علی (ع)

3333بدترين دوست ،کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.حضرت علی (ع)
3434نابود شد  ،كسي كه ارزش خود را ندانست .حضرت علی (ع)
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3535هم نشين بي خرد مباش ،كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده ،دوست دارد تو همانند او باشي.حضرت علی (ع)
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3636كار اندكي كه ادامه يابد ،از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است.حضرت علی (ع)
3737هنگامي كه توانايي فزوني يابد ،شهوت كاستي گيرد.حضرت علی (ع)

3838اي فرزند آدم ! خودت وصي مال خويش باش ،امروز به گونه اي عمل كن كه دوست داري پس از مرگت عمل كنند.حضرت علی (ع)

3939تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است ،زيرا كه تندخو پشيمان مي شود ،و اگر پشيمان نشد ،پس ديوانگي او پايدار است.حضرت علی (ع)

4040اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا ،زيرا اگر روز نرسيده ،از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند.حضرت علی (ع)

4141هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد.حضرت علی (ع)

4242جاهالن شما پر تالش ،و آگاهان شما تن پرور و كوتاهي ورزند !حضرت علی (ع)

4343هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند ،دانش را از او دور سازد.حضرت علی (ع)

 4444مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ كس را بر دوستي مادرش نمي توان سرزنش كرد.حضرت علی (ع)
4545از نافرماني خدا در خلوت ها بپرهيزيد ،زيرا همان كه گواه است ،داوري كند.حضرت علی (ع)
4646بي نيازي از عذرخواهي ،گرامي تر از عذر راستين است.حضرت علی (ع)

4747براي هر كسي در مال او دو شريك است :وارث ،و حوادث.حضرت علی (ع)

4848برترين بي نيازي و دارايي ،نااميدي است از آنچه در دست مردم است.حضرت علی (ع)

4949ستودن بيش از آن چه كه سزاوار است نوعي چاپلوسي ،و كمتر از آن ،درماندگي يا حسادت است.حضرت علی (ع)

5050سخت ترين گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد.حضرت علی (ع)

 5151از حرام دنيا چشم پوش ،تا خدا زشتي هاي آن ر ا به تو نماياند ،و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود.حضرت علی (ع)

5252سخن بگوييد تا شناخته شويد ،زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است.حضرت علی (ع)
5353بسا سخن كه از حمله مسلحانه كارگر تر است.حضرت علی (ع)

5454خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند ،تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند.حضرت علی (ع)
5555سخت ترين گناهان ،گناهي است كه گناهكار آن را سبك شمارد.حضرت علی (ع)
5656دو گرسنه هرگز سير نشوند :جويندة علم و جويندة مال.حضرت علی (ع)

5757چيز اندک كه با اشتياق تداوم يابد ،بهتر از فراواني است كه رنج آور باشد.حضرت علی (ع)

5858خدا عقل را به انساني نداد جز آن كه روزي او را با كمك عقل نجات بخشيد.حضرت علی (ع)
5959هر كس با حق در افتاد نابود شد.حضرت علی (ع)

6060قلب ،كتاب چشم است( .آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند).حضرت علی (ع)
6161تقوا در رأس همة ارزش هاي اخالقي است.حضرت علی (ع)

6262با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو ،و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت ،الف بالغت مزن.حضرت علی (ع)

6363در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني.حضرت علی (ع)

6464بزرگ ترين عيب آنكه چيزي را در خود داري ،بر ديگران عيب بشماري !حضرت علی (ع)

6565با مردم آنگونه معاشرت كنيد ،كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند ،و اگر زنده مانديد ،با اشتياق سوي شما آيند.حضرت علی (ع)

6666اگر بر دشمنت دست يافتي ،بخشيدن او را شكرانه پيروزي قرار ده.حضرت علی (ع)

6767ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است ،و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد.حضرت علی (ع)
6868چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشكار شد ،با ناسپاسي نعمت ها را از خود دور نسازيد.حضرت علی (ع)
6969از كفاره گناهان بزرگ ،به فرياد مردم رسيدن ،و آرام كردن مصيبت ديدگان است.حضرت علی (ع)

7070اي فرزند آدم ! زماني كه خدا را مي بينی كه انواع نعمت ها را به تو مي رساند تو در حالي كه معصيت كاری ،بترس.حضرت علی (ع)

7171بخشنده باش اما زياده روی نكن ،در زندگی حسابگر باش اما سخت گير مباش.حضرت علی (ع)
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7272خوشا به حال كسی كه به ياد معاد باشد ،براي حسابرسي قيامت كار كند ،با قناعت زندگی كند ،و از خدا راضي باشد.حضرت علی (ع)
7373گناهي كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكي است كه تو را به خود پسندي وا دارد.حضرت علی (ع)

 7474هيچ ثروتي چون عقل ،و هيچ فقري چون ناداني نيست .هيچ ارثي چون ادب ،و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.حضرت علی (ع)

7575ثروت ،ريشة شهوت هاست.حضرت علی (ع)

7676از بخشش اندک شرم مدار كه محروم كردن ،از آن كمتر است.حضرت علی (ع)
7777ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست.حضرت علی (ع)

7878بي ارزش ترين دانش ،دانشي است كه بر سر زبان است ،و برترين علم ،علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است.حضرت علی (ع)

7979عفت ورزيدن زينت فقر و شكر گذاري زينت بي نيازي است.حضرت علی (ع)

8080خوابيدن همراه با يقين ،برتر از نماز گذاردن با شك و ترديد است.حضرت علی (ع)

8181مردم براي اصالح دنيا چيزي از دين را ترک نمي گويند ،جز آنكه خدا آنان را به چيزي زيان بار تر دچار خواهد ساخت.حضرت علی (ع)

8282چقدر فاصلة بين دو عمل دور است ،عملي كه لذتش مي رود و كيفر آن مي ماند و عملي كه رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است.حضرت علی (ع)
8383اگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي ،از آنچه هستي نگران مباش.حضرت علی (ع)

8484دوست ،دوست نيست مگر آنكه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد :در روزگار گرفتاري ،آن هنگام كه حضور ندارد ،و پس از مرگ.حضرت
علی (ع)

8585نماز موجب نزديكي هر پارسايي به خداست ،و حج جهاد هر ناتوان است .هر چيزي زكاتي دارد ،و زكات تن ،روزه ،و جهاد زن ،نيكو شوهر داري
است.حضرت علی (ع)
8686روزي را با صدقه دادن فرود آوريد.حضرت علی (ع)

8787آنكه پاداش الهي را باور دارد ،در بخشش سخاوتمند است.حضرت علی (ع)

8888برادرت را با احساني كه در حق او مي كني سرزنش كن ،و شر او را با بخشش بازگردان.حضرت علی (ع)

8989فقر ،مرگ بزرگ است ! .حضرت علی (ع)

9090حسادت بر دوست ،از آفات دوستي است.حضرت علی (ع)

9191داوري با گمان بر افراد مورد اطمينان ،دور از عدالت است.حضرت علی (ع)

9292بدترين توشه براي قيامت ،ستم بر بندگان است.حضرت علی (ع)

9393خود را به بي خبري نماياندن از بهترين كارهاي بزرگان است.حضرت علی (ع)

9494آن كس كه لباس حيا بپوشد كسي عيب او را نبيند.حضرت علی (ع)

9595ايمان ،بر شناخت با قلب ،اقرار با زبان ،و عمل با اعضا و جوارح استوار است.حضرت علی (ع)

9696سنگ غصبي در بناي خانه ،مايه ويران شدن آن است.حضرت علی (ع)

9797هر چند اندک؛ و ميان خود و خدا پرده اي قرار ده هر چند نازک ! حضرت علی (ع)

9898خدا را در هر نعمتي حقي است ،هر كس آن را بپردازد ،فزوني يابد ،و آن كس كه نپردازد و كوتاهي كند ،در خطر نابودي قرار گيرد.حضرت علی (ع)
9999كسي كه درخت شخصيت او نرم و بي عيب باشد ،شاخ و برگش فراوان است.حضرت علی (ع)

10100قدر هر کس به قدر همت اوست.و راستگویی هرکس به قدر مروت اوست .وشجاعت هرکس به قدر حمیت اوست .وعفت هر کس به قدر غیرت اوست
.حضرت علی (ع)

10101پیروزی به دور اندیشی است،ودور اندیشی به جوالن دادن اندیشه  ،واندیشه به نگاه داشتن اسرار است.حضرت علی (ع)
10102سینه عاقل صندوقچه اسرار اوست .خوشرویی دام دوستی است .بردباری گور عیبهاست.حضرت علی (ع)
10103چون بر دشمن خود پیروز شدی بخشش او را شکر پیروزیت قرار بده.حضرت علی (ع)

10104از لغزش های جوانمردان چشم بپوشید ،که هیچ یک از آنها نلغزد مگر آنکه دست خدا دستش را بگیرد و از زمین بلند کند.حضرت علی (ع)

10105ترس قرین نومیدی است،و شرم بیجا موجب محرومی است .فرصت چون ابر می گذرد،پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید.حضرت علی (ع)
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10106هر که عملش سبب عقب ماندگی او شود ،نسبش او را جلو نیندازد.حضرت علی (ع)

10107هیچکس چیزی را در دل نهان نمیدارد،مگر آنکه در سخنان ناسنجیده و رنگ رخساره اش آشکار می شود.حضرت علی (ع)

10108تا درد با تو می سازد تو نیز با درد بساز و خود را از پا نینداز.حضرت علی (ع)
10109برترین پارسایی نهان داشتن پارسایی است.حضرت علی (ع)

11110بخشنده باش اما اسرافکار مباش ،حسابگر باش اما سختگیر مباش.حضرت علی (ع)
11111زبان خردمند پشت دل اوست ودل بی خرد پشت زبان او.حضرت علی (ع)

11112گناهی که آزرده خاطرت سازد  ،نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خود پسندیت اندازد.حضرت علی (ع)

11113بخشندگی آن است که ابتداء صورت گیرد .اما بخشندگی پس از درخواست ،یا از روی شرم است و یا از بیم بدگوییحضرت علی (ع)
11114توانگری در غربت،وطن است و تهیدستی در وطن ،غربت است.حضرت علی (ع)
11115زن عقربی است که نیش آن شیرین است.حضرت علی (ع)

11116هر گاه تو را درودی گفتند ،در پاسخ آن درودی بهتر بگو .و هرگاه دست احسانی به سوی تو دراز شد  ،آن را به احسانی بیشتر پاداش ده ،با این حال
فضیلت از آن کسی است که سالم و احسان را آغاز کرده است.حضرت علی (ع)
11117از دست دادن دوستان ،غربت و تنهایی است.حضرت علی (ع)

11118از بخشش کم شرم مکن ،که محروم ساختن سائل کمتر از آن است.حضرت علی (ع)
11119هرگاه نشد آنچه خواستی ،باکی نداشته باش که در چه حال هستی.حضرت علی (ع)
12120ارزش هر کس به قدر هنر اوست.حضرت علی (ع)

12121بی ارج ترین دانشها آن است که بر سر زبان بماند ،و پر ارج ترین آنها دانشی است که بر اعضا و جوارح انسان آشکار باشد.حضرت علی (ع)
12122غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان.حضرت علی (ع)

12123نماز مایه تقرب هر پرهیزگاری به خداست .و حج جهاد هر ناتوانی است .وهر چیز زکاتی داردو زکات بدن روزه است .و جهاد زن خوب شوهرداری
کردن است.حضرت علی (ع)
12124دوستی با دیگران نیمی از خرد است.حضرت علی (ع)

روزه خود جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نبرند .وچه بسیار شب زنده دارانی که از شب زنده داری خود جز بیداری و رنج
12125چه بسیار روزه دارانی که از
ُ
نصیبی نگیرند .و خوشا خواب زیرکان و افطارشان.حضرت علی (ع)
12126برادرت را با نیکی به او شرمنده ساز و شرش را با بخشش به او دور گردان.حضرت علی (ع)
12127هرکه از رأی و اندیشه دیگران استقبال کند مواضع خطا را خواهد شناخت.حضرت علی (ع)

12128هرگاه از کاری واهمه داری خود را به میان آن درانداز ،زیرا سختی پرهیز از آن ،سخت تر از خود کاری است که از آن بیم داری.حضرت علی (ع)
12129ابزار ریاست بردباری و پر حوصلگی است.حضرت علی (ع)

13130با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را از کار بدش بازدار.حضرت علی (ع)
13131لجاجت اندیشه درست را از بین می برد.حضرت علی (ع)
13132طمع ورزی بردگی همیشگی است.حضرت علی (ع)

13133دل ها میل و هوایی و اقبال و ادباری دارند ،پس به هنگام میل و اقبال آنها سراغشان روید و آنها را به کار گیرید  ،زیرا دل را هرگاه به کاری نا خواسته
وادارند کور شود و فهم و بصیرت خود را از دست بدهد.حضرت علی (ع)

13134خود پسندی آدمی یکی از حسودان عقل اوست.حضرت علی (ع)

13135در دگرگونی احوال است که گوهر مردان شناخته میشود.حضرت علی (ع)

13136بهترین خصال زنان بدترین خصال مردان است و آنها عبارتند از :تکبر ،ترس و بخل.زیرا هرگاه زن متکبر باشد کسی را به خود راه ندهد .و چون بخیل
باشد از مال خود و شوهرش نگاهداری کند .و چون ترسو باشد از هر چه پیش پایش قرار گیرد می هراسد و به کارهایی که مصلحت او نیست اقدام
نمیکند.حضرت علی (ع)

13137کرم و جوانمردی بیش از خویشاوندی مهر می آورد.حضرت علی (ع)
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13138خدای سبحان را به گسستن عزم ها ،و باز شدن گره اراده ها وشکستن تصمیم ها شناختم.حضرت علی (ع)

13139خشم و تند خویی نوعی دیوانگی است  ،زیرا صاحبش پشیمان میشود ،و اگر پشیمان نشد دیوانگی اش استوار است.حضرت علی (ع)
14140وفاداری با بی وفایان ،در نزد خدا بی وفایی است .وبی وفایی با بی وفایان در نزد خدا وفاداری است.حضرت علی (ع)
14141تندرستی محصول کم حسدی است.حضرت علی (ع)

14142حسد بردن دوست نشان خلل در دوستی است.حضرت علی (ع)

14143از دستت نرفته است مالی که نابودی آن مایه پند و عبرتت شده است.حضرت علی (ع)

14144میوه کوتاهی کردن ،پشیمانی است ،و میوه دور اندیشی ،سالمتی است.حضرت علی (ع)

14145هرکه خود را در موارد تهمت قرار دهد ،نباید کسی را که به او بد گمان شده سرزنش کند.حضرت علی (ع)

14146علم بهتر از مال است ،علم تو را پاس می دارد و مال را تو پاس می داری .هزینه کردن از مال می کاهد و علم با هزینه کردن افزایش می یابد .و احسان
مالی با از میان رفتن مال از میان می رود.حضرت علی (ع)
14147صبر به اندازه مصیبت نازل می شود .و هر که به وقت مصیبت(از روی بی تابی) بر زانو زند عملش(اجرش) تباه گردد .حضرت علی (ع)

14148از آن حضرت سؤال شد  :زهد چیست ؟ فرمود  :رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا (.تحف العقول،ص  )227حضرت علی (ع)

14149از آن حضرت سؤال شد  :مروت چیست ؟ فرمود  :حفظ دین  ،عزت نفس  ،نرمش  ،احسان  ،پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم (تحف 
العقول،ص  )227حضرت علی (ع)

15150از آن حضرت سؤال شد  :کرم چیست ؟ فرمود  :بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطی (.تحف العقول،ص  )227حضرت علی (ع)

15151از آن حضرت سؤال شد بخل چیست ؟ فرمود  :آنچه در کف داری شرف بدانی  ،و آنچه انفاق کنی تلف شماری ( .تحف العقول،ص )227حضرت
علی (ع)

15152از آن حضرت سؤال شد  :بی نیازی چیست ؟ فرمود  :رضایت نفس به آنچه برایش قسمت شده  ،هر چند کم باشد ( .تحف العقول،ص )228حضرت
علی (ع)

15153از آن حضرت سؤال شد  :فقر چیست ؟ فرمود  :حرص به هر چیز ( .تحف العقول،ص )228حضرت علی (ع)

15154از آن حضرت سؤال شد  :شرف چیست ؟ فرمود  :موافقت با دوستان و حفظ همسایگان (تحف العقول  ،ص  )228حضرت علی (ع)

15155از آن حضرت سؤال شد  :پستی و ناکسی چیست ؟ فرمود  :به خود رسیدن و بیاعتنایی به همسر ( .تحف العقول  ،ص  )228حضرت علی (ع)

15156اهنده به خدا آسوده و محفوخ است  ،و دشمنش ترسان و بییاور  (تحف العقول  ،ص  )229حضرت علی (ع)

15157از خدا بر حذر باشید با زیادی یاد او  ،و از خدا بترسید به وسیله تقوی  ،و به خدا نزدیک شوید با طاعت  ،به درستی که او نزدیک است و پاسخگو .
(تحف العقول  ،ص  )229حضرت علی (ع)

15158بزرگی کسانی که عظمت خدا را دانستند این است که تواضع کنند  ،و عزت آنها که جالل خدا را شناختند این است که برایش زبونی کنند  ،و سالمت آنها
که دانستند خدا چه قدرتی دارد این است که به او تسلیم شوند (.تحف العقول  ،ص  )229حضرت علی (ع)

15159بدانید که خدا شما را بیهوده نیافریده و سر خود رها نکرده  ،مدت عمر شما را معین کرده  ،و روزی شما را میانتان قسمت کرده  ، ،خدا خرج دنیای شما
را کفایت کرده و شما را برای پرستش فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق کرده  ،و ذکر و نماز را بر شما واجب کرده و تقوی را به شما سفارش کرده 
 ،و آن را نهایت رضایتمندی خود مقرر ساخته (.تحف العقول  ،ص  )234حضرت علی (ع)

16160ای بندگان خدا  ،از خدا بپرهیزید  ،و بدانید که هر کس از خدا بپرهیزد  ،خداوند او را به خوبی از فتنهها و آزمایشها برآورد و در کارش موفق سازد و راه 
حق را برایش آماده کند ( .تحف العقول  ،ص  )234حضرت علی (ع)

16161هیچ مردمی با هم مشورت نکند مگر اینکه به درستی هدایت شوند (.تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

16162پستی و ناکسی این است که شکر نعمت نکنی (.تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

16163میانهروی در طلب روزی از عفت است  ،و عفت مانع روزی نیست  ،و حرص موجب زیادی رزق نیست  .به درستی که روزی قسمت شده و حرص زدن 
 ،موجب گناه میشود (.تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

16164انسان 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 78
 ،ص  )113حضرت علی (ع)

16165آن کس که بر حسن اختیار خداوند توکل و اعتماد کند ( و به قضا و قدر الهی خوشنود باشد ) آرزو نمیکند در غیر حالی باشد که خداوند برایش اختیار
کرده است ( .تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)
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16166خیری که هیچ شری در آن نیست  ،شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت و ناگوار است ( .تحف العقول  ،ص  )237حضرت علی (ع)

16167آن حضرت  -علیه السالم  -به مردی که از بیماری شفا یافته بود  ،فرمود  :خدا یادت کرد پس یادش کن  ،و از تو گذشت پس شکرش کن ( .تحف العقول 
 ،ص  )237حضرت علی (ع)

16168هر کس که پیوسته به مسجد رود یکی از این هشت فایده نصیبش شود :آیه محکمه  ،دستیابی به برادری سودمند  ،دانشی تازه  ،رحمتی مورد انتظار
 ،سخنی که او را به راه راست کشد یا او را از هالکت برهاند  ،ترک گناهان از شرم مردم و ترس از خدا ( .تحف العقول  ،ص )238حضرت علی (ع)

16169به درستی که پر دیدترین دیدهها آن است که در خیر نفوذ کند  ،و شنواترین گوشها آن است که تذکری را بشنود و از آن سود برد  ،سالمترین دلها آن 
است که از شبهها پاک باشد ( .تحف العقول  ،ص  )238حضرت علی (ع)

17170به درستی که نعمت دنیا پایدار نیست  ،نه از آسیبش آسودگی هست  ،و نه از بدی هایش جلوگیری  ،فریبی است حایل سعادت  ،و تکیه گاهی است خمیده 
( .تحف العقول  ،ص  )239حضرت علی (ع)

17171ای بندگان خدا از عبرت ها پند گیرید  ،و از اثر گذشتگان متوجه شوید  ،و به وسیله نعمت ها از نافرمانی خدا باز ایستید  ،و از پندها سود برید ( .تحف 
العقول  ،ص  )239حضرت علی (ع)

17172به درستی که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسیله طاعتش به رضای او سبقت گیرند ( .تحف العقول  ،ص )239حضرت علی
(ع)

17173به خدا سوگند اگر پرده برگیرند ،معلوم میشود که نیکوکار مشغول کار نیک خود است و بدکار گرفتار بدکرداری خود ( .تحف العقول  ،ص  )240حضرت
علی (ع)

17174ای پسرم با هیچکس برادری مکن تا بدانی کجا میرود و از کجا میآید و چه ریشهای دارد ،پس چون خوب از حالش آگاه شدی و معاشرتش را
پسندیدی با او برادری کن به شرط گذشت از لغزش و کمک در تنگی ( .تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

17175از آن حضرت سؤال شد  :ترس چیست ؟ فرمود  :دلیری بر دوست و گریز از دشمن ( .تحف العقول  ،ص  )227حضرت علی (ع)

17176ننگ کشیدن آسانتر از دوزخ رفتن است ( .تحف العقول  ،ص  )237حضرت علی (ع)

17177سفاهت  ،به پستی گراییدن و با گمراهان نشستن است ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )115حضرت علی (ع)

17178کسی که عقل ندارد ادب ندارد  ،و کسی که همت ندارد مروت ندارد  ،و کسی که دین ندارد حیا ندارد  .و خردمندی موجب معاشرت نیکو با مردم است 
 ،و به وسیله عقل سعادت هر دو عالم به دست میآید ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

17179تعجب میکنم از کسانیکه در غذای جسم خود فکر میکنند ولی در امور معنوی و غذای جان خویش تفکر نمیکنند .شکم را از طعام مضر حفظ میکنند
ولی در روح و روان خویش افکار پلید و پستی را وارد میکنند ( .بحار االنوار ،ج  ، 1ص  )218حضرت علی (ع)

18180حضرت علی (ع) بهترین جامههای خود را در موقع نماز میپوشید  ،کسانی از آن حضرت سبب این کار را سؤال کردند  ،در جواب فرمود  :خداند جمیل 
است و جمال و زیبایی را دوست دارد به این جهت خود را در پیشگاه الهی زینت میکنم  ،خداوند امر فرموده که با زینتهای خود در مساجد حاضر
شوید ( .تفسیر عیاشی  ،ج  ، 2ص  )14حضرت علی (ع)

18181تنها چیزی که در این دنیای فانی  ،باقی میماند قرآن است  ،پس قرآن را پیشوا و امام خود قرار دهید  ،تا به راه راست و مستقیم هدایت شوید (  .ارشاد
القلوب  ،ص  )102حضرت علی (ع)

18182ای مردم هر کس برای خدا اخالص ورزد و سخن او را راهنمای خود قرار دهد به راهی که درستتر و استوارتر است هدایت میشود و خداوند او را
برای آگاهی و هوشیاری توفیق داده و به عاقبت خوش کمک کرده است( .تحف العقول  ،ص  )229حضرت علی (ع)

18183پرسش صحیح نیمی از علم است  ،و مدارا کردن با مردم نیمی از عقل است  ،و اقتصاد و اعتدال در زندگی نیمی از مخارج است ( .شرح نهج البالغه ابن 
ابی الحدید  ،ج  ، 18ص  )108حضرت علی (ع)

18184بیشترین زیرکی  ،ترس از خدا و پرهیزکاری است و بیشترین نادانی  ،عیاشی و شهوترانی است ( .حلیه االولیاء  ،ج  ، 2ص  )37حضرت علی (ع)

18185سوگند به خداوند ! هر کس ما را دوست داشته باشد  ،اگر چه در دورترین نقاط مانند دیلم اسیر باشد  ،دوستی ما برای او مفید است  .همانا محبت ما
گناهان فرزندان آدم را از بین میبرد  ،همانطور که باد برگ درختان را میریزد ( .بحار االنوار  ،ج  ، 44ص  )24حضرت علی (ع)

18186اگر همه دنیا را تبدیل به یک لقمه غذا کنم و به انسانی که خدا را از روی خلوص عبادت میکند بخورانم  ،باز احساس میکنم که در حق او کوتاهی کردهام 
.و اگر از استفاده کردن کافر از دنیا جلوگیری کنم تا به آن اندازه که جانش از شدت گرسنگی و تشنگی به لب برسد  ،آنگاه جرعهای آب به او بدهم ،
خود را اسرافکار میپندارم ( .تنبیه الخواطر و نزهة النواطر ( مجموعه ورام )  ،ج  ، 1ص  )350حضرت علی (ع)

18187دنیا محل گرفتاری و آزمایش است و هر چه در آن است رو به زوال و نابودی میباشد  ،و خداوند ما را از احوال دنیا آگاه کرده است تا عبرت گیریم  ،و
به ما وعده عذاب داده تا بعد از آن  ،حجتی بر خدا نداشته باشیم  .پس در این دنیای فانی زهد بورزید و به آنچه باقی و پایدار است رغبت داشته باشید
و در خفا و آشکار از خدا بترسید ( .توحید صدوق  ،ص  )378حضرت علی (ع)
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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 ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

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﹫︡

دشمن نفس انسان است و حضرت آدم به سبب حرص از بهشت رانده شد  ،و حسد راهبر بدی و بدبختی است و به سبب حسد قابیل برادرش هابیل را
کشت ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

18189علم و دانش خود را به مردم یاد بده و علم دیگران را یاد بگیر تا بدین وسیله هم علم خود را محکم و استوار کنی و هم آنچه نمیدانی بیاموزی  (بحار
االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

19190فقط به دیدار کسی برو که یا به عطا و بخشش او امیدوار باشی و از قدرت او بترسی  ،یا از علم او استفاده کنی  ،یا به برکت دعای او امیدوار باشی  ،و یا
از خویشان تو باشد ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

19191ظالمی شبیهتر از حسود به مظلوم ندیدهام ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

19192آنچه از امور دنیوی را که طلب کردی ولی به دست نیاوردی  ،فراموش کن ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

19193هر کس را که خداوند توفیق دعا کردن بدهد  ،باب اجابت را برایش باز میکند و هر کس را که توفیق طاعت و عبادت دهد  ،باب قبول را برایش باز میکند
و هر کس را که توفیق شکرگزاری دهد  ،باب افزایش نعمتها را برایش باز میکند ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )113حضرت علی (ع)

19194وعده دادن آفت کرم و بخشش است  ،و چاره آن انجام و اتمام بخشش است ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )113حضرت علی (ع)

19195برای مجازات در خطاها و لغزشها عجله نکن  ،و بین خطا و مجازات برای عذرخواهی فرصتی باقی بگذار ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص )113حضرت
علی (ع)

19196مصیبتها و نامالیمات کلیدهای پاداش و ثواب هستند ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )113حضرت علی (ع)

19197نعمت  ،امتحان و آزمایش الهی است  .پس اگر شکر کردی  ،نعمت است و اگر ناسپاسی کردی  ،به غضب و خشم الهی تبدیل میشود( .بحار االنوار ،
ج  ، 78ص  )113حضرت علی (ع)

19198از بهره زبانت همان مقدار برای تو کفایت میکند که راه هدایتت را از گمراهی روشن کند ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )114حضرت علی (ع)

19199از تفکر و تعقل غافل نشوید  ،زیرا تفکر حیات بخش قلب آگاه و کلید درهای حکمت است ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )115حضرت علی (ع)

20200ای پسر آدم  ،از زمانی که از مادر زاییده شدی مشغول نابود کردن عمر خود بودهای  ،پس از باقیمانده عمر خود برای آینده ( عالم آخرت ) ذخیره کن 
 ،به درستی که مؤمن از این دنیا زاد و توشه برمیگیرد و کافر خوشگذارنی میکند و بعد این آیه را تالوت فرمودند   :و زاد و توشه برگیرید  ،به درستی 
که بهترین توشه تقوی است(.کشف الغمه  ،ج  ، 1ص  )572حضرت علی (ع)

20201آماده سفر آخرت شو و قبل از فرارسیدن مرگ زاد و توشه خود را فراهم کن  ،و بدان که تو در حالی دنیا را میطلبی که مرگ  ،تو را میطلبد  ،و بدان 
که هر چه از مال دنیا بیشتر از غذا و خوراک خود به دست آوردی در حقیقت آن را برای دیگران ذخیره کردهای  ،پس دنیا را مانند مرداری فرض کن 
و آن مقدار از آن برگیر که تو را کفایت کند  ،پس اگر حالل باشد تو زهد ورزیدهای و اگر حرام باشد گناهی مرتکب نشدهای ( .بحار االنوار  ،ج ، 44 ،
ص  )139حضرت علی (ع)

20202برای دنیایت آنچنان رفتار کن که گویا برای همیشه زندهای  ،و برای آخرتت چنان رفتار کن که گویا فردا خواهی مرد ( .بحار االنوار  ،ج  ، 44 ،ص )139
حضرت علی (ع)

20203اگر به خاطر نیازی مجبور شدی با مردی دوست و همنشین شوی  ،پس با کسی دوست شو که وقتی با او همنشینی میکنی  ،موجب زینت تو باشد و هنگامی 
که به او خدمتی کردی  ،از تو حمایت کند و هنگامی که از او در خواست کمک کردی  ،تو را یاری کند و اگر سخنی گفتی  ،سخن تو را تصدیق کند و
اگر حمله کردی  ،هجوم تو را قوت بخشد و اگر چیزی طلب کردی  ،تو را یاری کند و اگر نقصی از تو آشکار شد  ،آن را بپوشاند و اگر نیکی از تو دید
 ،آن را به حساب آورد (.بحار االنوار  ،ج  ، 44ص  )139حضرت علی (ع)

20204هر کس قرآن بخواند  ،یک دعای مستجاب برای او میباشد که یا فورا اجابت میشود و یا با تأخیر ( .بحار االنوار  ،ج  ، 92ص  )204حضرت علی (ع)

20205هر روزهداری 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  )116حضرت علی (ع)

20206به درستی که هر کس طالب عبادت باشد  ،خود را برای آن آراسته و پاک میکند ( .تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

20207سزاوار مرد روزهدار این است که ریشش را رنگ کرده و لباسش را خوشبو کند  ،و سزاوار زن روزهدار این است که موی سرش را شانه کرده و لباسش را
خوشبو کند ( .الخصال  ،ص  )61حضرت علی (ع)

20208زکات دادن هرگز موجب کم شدن مال نمیشود(.دعائم االسالم  ،ج  ، 1ص  )264 - 246حضرت علی (ع)

20209از پروردگارم شرم میکنم از اینکه مالقات کنم او را و حال آنکه من پیاده به زیارت خانه او نرفته باشم ( .حلیة االولیاء  ،ج  ، 2ص  )37حضرت علی (ع)

21210به حضرت عرض شد چرا شما هرگز نیازمندی را ناامید بر نمیگردانید  ،فرمود  :خود من هم محتاج و نیازمند درگاه خداوند هستم و دوست دارم که 
خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم در حالی که نیازمند هستم  ،نیازمندان را ناامید کنم  .عادت خداوند این است که نعمتهایش را بر من ارزانی بدارد
و عادت من هم این است که نعمتهایش را به بندگانش عطا کنم( .نور االبصار  ،ص  - 123کنز المدفون  ،ص  )434حضرت علی (ع)
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21211وقتی یکی از شما دوستش را مالقات میکند  ،باید جای نور در پیشانی او را ببوسد ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )110حضرت علی (ع)

21212آن کس که مرگش فرا رسیده  ،مهلت میطلبد تا گذشته را جبران کند و آن کس که مرگش فرا نرسیده و برای عمل صالح فرصت دارد  ،امروز و فردا
میکند ( .تحف العقول  ،ص  )236حضرت علی (ع)

21213ای کسانی که اهل خوشگذرانی و لذات دنیا هستید  ،بدانید که این لذات باقی ماندنی نیست  ،و مغرور شدن به سایهای که زوال پذیر است  ،حماقت است 
( .اعالم الدین  ،ص  )241حضرت علی (ع)

21214بیشترین عفو و بخشش کریم وقتی است که خطاکار نتواند برای خطای خود عذری بیاورد ( .اعالم الدین  ،ص  )297حضرت علی (ع)

21215کسی که خدا را بشناسد  ،او را دوست میدارد و کسی که دنیا را بشناسد  ،در آن زهد میورزد  .و شخص مؤمن عمل لهو و بیهوده انجام نمیدهد مگر
وقتی که غافل میشود  ،و هنگامی که متوجه کار بیهوده خود شد  ،محزون میگردد ( .تنبیه الخواطر و نزهة النواطر ( مجموعه ورام )  ،ج  ، 1ص )52
حضرت علی (ع)

21216کسی که بندگی خدا کند  ،خداوند همه چیز را بنده او میکند ( .تنبیه الخواطر و نزهة النواطر ( مجموعه ورام )  ،ج  ، 2ص  )108حضرت علی (ع)
21217کسی که کارهای نیک خود را میشمارد  ،احسان و کرامتش را از بین میبرد ( .بحار االنوار  ،ج  ، 74ص  )417حضرت علی (ع)

21218از آن حضرت درباره سکوت سؤال شد  ،فرمود  :سکوت پرده نادانی و زینت آبرو و عزت است و کسی که سکوت میکند راحت و آسوده  ،و همنشین 
او در امان است ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )111حضرت علی (ع)

 21219ای پسر آدم از اعمال حرام دوری کن تا شخص عابدی باشی  ،و به آنچه خداوند روزی تو کرده خوشنود و راضی باش تا بینیاز باشی  ،و حق همسایگی 
را درباره همسایهات مراعات کن تا مسلمان باشی  ،و آنچنان با مردم رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود تا شخص عادلی باشی (بحار االنوار  ،ج 
 ، 78ص  )112حضرت علی (ع)

22220از آن حضرت سؤال شد زندگی چه کسی از همه بهتر است ؟ فرمود  :کسی که مردم را در زندگی خود شریک کند (.تاریخ یعقوبی  ،ج  ، 2ص )215
حضرت علی (ع)

22221دست نیافتن به نیازمندی ها بهتر از درخواست آن از نااهالن است ( .تاریخ یعقوبی  ،ج  ، 2ص  )215حضرت علی (ع)

22222بداخالقی بدتر از بال و مصیبت است ( .تاریخ یعقوبی  ،ج  ، 2ص  )215حضرت علی (ع)

22223ای اهل کوفه بدانید که صبر و شکیبایی زینت است  ،و وفای به عهد جوانمردی است  ،و عجله و شتابزدگی کمخردی است  ،و کمخردی ضعف است 
 ،و همنشینی با فرومایگان موجب ننگ و رسوایی است  ،و رفت و آمد با هرزگان و گناهکاران موجب شک و بدگمانی است ( .ترجمة االمام الحسن ،
ص  )167حضرت علی (ع)

22224ما تجربه کردیم و تجربه کنندگان نیز تجربه کردند  ،ولی چیزی مفیدتر از وجود صبر و پرضررتر از نبود صبر ندیدیم  .با صبر همه امور اصالح میشود و
چیزی جای آن را نمیگیرد ( .شرح نهج البالغه  ،ابن ابی الحدید  ،ج  ، 1ص  )319حضرت علی (ع)

22225هیچ حقی که باطلی در آن نباشد مانند مرگ ندیدم که شبیهتر باشد به باطلی که حقی در آن نیست ( .شرح نهج البالغه  ،ابن ابی الحدید  ،ج  ، 18ص 
 )311حضرت علی (ع)

22226امام حسن مجتبی  -علیه السالم  -به هنگام ورود به مسجد سر را به طرف آسمان بلند میکرد و میفرمود  :پروردگارا ! مهمان تو جلو درب خانهات ایستاده 
است .ای نیکوکار ! بنده گناهکار و بدرفتار به درگاهت شتافته  ،از زشتیهایی که مرتکب شده به خاطر زیباییهایی که در نزد توست درگذر  ،ای بخشنده 
و کریم (.بحار االنوار  ،ج  ، 43ص  )339حضرت علی (ع)

22227دوازده چیز از آداب غذا خوردن بوده و بر هر مسلمانی الزم است که از آنها اطالع داشته باشد  ،چهار امر الزم  :شناسایی منعم  ،خشنود بودن به آنچه 
روزی گردیده  ،نام خدا را بر زبان جاری کردن و شکرگزاری در برابر نعمتی که عطا شده است  .چهار امری که از آداب و اخالق است  :خوردن از
غذاهای جلوی خودش  ،کوچک برداشتن لقمه  ،خوب جویدن غذا و کم نگاه کردن به صورت دیگران میباشد (.من ال یحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص 227
 ،ح  )38حضرت علی (ع)

22228شوخی کردن حرمت و احترام را از بین میبرد (.بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )113حضرت علی (ع)

22229کار نیک آن است که در انجامش درنگ نشود  ،و بعد از انجام آن منت نگذارند ( .بحار االنوار  ،ج  ، 78ص  )115حضرت علی (ع)

23230قدر نعمتهای پروردگار تا موقعی که پابرجاست مجهول و ناشناخته است  ،و زمانی شناخته میشود که از دست رفته باشد (.بحار االنوار  ،ج  ، 78ص 
 )115حضرت علی (ع)

23231کسی که در دلش هوایی جز خشنودی خدا خطور نکند ،من ضمانت میکنم که خداوند دعایش را مستجاب کند(.کافی  ،ج ، 2ص )62حضرت علی (ع)

23232وفاداري با خيانت كاران نزد خدا نوعي خيانت ،و خيانت به خيانت كاران نزد خدا وفاداري است.حضرت علی (ع)

23233اي فرزند آدم ! آنچه را كه بيش از نياز خود فراهم كنيد ،براي ديگران اندوخته ايد.حضرت علی (ع)
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23234ناتوان ترین مردم کسی است که از یافتن دوست ناتوان باشد ،و ناتوانتر از او کسی است که دوستی راکه یافته از دست بدهد.حضرت علی (ع)
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