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  : خداشناسی-1
  ):ع(امام علی

  ما یسرنی لومت طفالً و ادخلت الجنه و لم أکبر فأعرف ربی عزوجل؛
  .دوست ندارم که در کودکی از دنیا می رفتم و وارد بهشت می شدم و بزرگ نمی شدم تا پروردگارم، عزوجل، را بشناسم

  )ص(رسول اکرم
  عمل و کثیره و إن الجهل ال ینفعک معه قلیل العمل و ال کثیر؛االعمال العلم باهللا إن العلم ینفعک معه قلیل الأفضل 

) نسبت به خدا(بهترین اعمال، خداشناسی است، زیرا با وجود علم و معرفت، عمل، کم یا زیاد تو را سود می بخشد اما با وجود نادانی
  .عمل، نه اندکش تو را سود می بخشد نه بسیارش

  )ع(امام علی
لتبلغ غایاته ما دلتک الدالله إال علی أن فاطر النمله هو فاطر النخله لدقیق تفصیل کل شی ء و غامض ولو ضربت فی مذاهب فکرك 

  اختالف کل حی و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوي و الضعیف فی خلقه إال سواء؛
ز به این رهنمون نشود که آفریننده مورچه همان اگر راههاي اندیشه ات را در نوردي تا به پایانه هاي آن رسی، هیچ دلیلی تو را ج

درخت خرما است و این به سبب دقت و ظرافتی است که جداسازي هر چیزي از چیز دیگر و پیچیدگی و تنوعی است که در آفریننده 
براي خداوند هر وجود زنده اي به کار رفته است موجودات بزرگ و کوچک، سنگین و سبک و نیرومند و ناتوان، همگی در آفرینش 

  .یکسانند
  ):ع(امام رضا

إنما قلت اللطیف، للخلق اللطیف و لعلمه بالشیء اللطیف أالتري إلی أثر صنعه فی النبات اللطیف و غیر اللطیف و فی الخلق اللطیف من 
غره الذکر من االنثی و أجسام الحیوان من الجرجس و البعوض و ما هو أصغر منهما مما ال یکاد تستبینه العیون بل ال یکاد یستبان لص

  علمنا أن خالق هذا الخلق لطیف؛... المولود من القدیم فلما رأینا صغر ذلک فی لطفه
آیا نشانه آفرینش او را در گیاهان ظریف . گفتم لطیف است، چون هم موجودات لطیف آفریده و هم به چیزهاي ظریف و ریز آگاهی دارد

دارانی چون کک و پشه و کوچک تر از اینها را نمی بینی که تقریباً به چشم دیده نمی و غیر ظریف و در پیکرهاي ظریف و ریز جان
پس چون ریزي و ظرافت این جیزها را . شوند و از بس ریزند نر و ماده آنها و نوزاد و کهن زادشان از یکدیگر تشخیص داده نمی شوند

  .پی بردیم که آفریننده این موجودات نیز لطیف است... دیدیم
  ):ص(ل اکرمرسو

 االرض فجعل منها فی االرض رحمه فبها تعطف إن اهللا خلق یوم خلق السماوات و االرض مائه رحمه کل رحمه طباق ما بین السماء و
  :و أخر تسعاً و تسعین فإذا کان یوم القیامه أکملها بهذه الرحمهالوالده علی ولدها و الوحش و الطیر بعضها علی بعض 

ها و زمین را آفرید، صد رحمت بیافرید که هریک از آنها میان زمین و آسمان را پر می کند و یکی را در زمین خداوند روزي که آسمان
قرار داد که بوسیله آن مادر به فرزند محبت می کند و حیوانات وحشی و پرندگان به یکدیگر مأنوسند و نودونه رحمت را نگه داشته و 

  . نیز بر آن می افزایدهمین که روز قیامت شود این یک رحمت را
  ) ع(امام صادق

ولم احتجب عنهم و أرسل إلیهم الرسل؟ ویلک و کیف احتجب عنک من أراك قدرته فی نفسک؟ نشأك و لم : العوجاءو قد سأله ابن أبی 
نه سیظهر فیما و ما زال یعد علی قدرته التی هی فی نفسی التی ال ادفعها حتی ظننت أ... تکن و کبرك بعد صغرك و قواك بعد صعفک 

  بینی و بینه؛
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واي بر تو : چرا خداوند خود را از مردم در پرده داشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمود: در پاسخ ابن ابی العوجاء که پرسید
چک بودي کسی که قدرتش را در وجود تو نشانت داده چگونه خود را از تو پوشیده داشته است؟ تو را که نبودي پدید آورد، کو

حضرت پیوسته مظاهر قدرت خدا را که در وجود من است و نمی توانم منکرشان شوم ... بزرگت کرد، ناتوان بودي توانایت گردانید
  . تا جایی که خیال کردم بزودي خداوند میان من و او ظاهر خواهد شدبرایم بر شمرد

  )ع(امام علی
 ال سوا فی الریح فی الهواء و ال دبیب النمل علی علی ااصفا و ال مقیل الذر فی اللیله و ال یعزب عنه عدد قطر الماء و ال نجوم السماء و
  حداق؛الظلماء یعلم مساقط األوراق و خفی طرف األ

شمار قطره هاي آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراکنده در هوا وحرکت مورچه بر سنگ بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب 
  .شیده نیست و محل ریزش برگها و بر هم خوردن پلکها را می داندتاریک بر او پو

  )ع(امام علی
  ؛...عالم السر من ضمائر المضمرین و نجوي المتخافتین و خواطر رجم الظنون و عقد عزیمات الیقین... 

ه در خاطري نهفته است و به هر به هر رازي که مردم در دل نهان داشته اند، و به نجواي آهسته رازگویان و به هر گمان کخدا داناست 
  .تصمیمی که از روي یقین گرفته شود

  ):ع(امام علی
  أعلم الناس باهللا أکثرهم له مسأله؛

  .خداشناس ترین مردم پر درخواست ترین آنها از خداست
  ):ع(امام علی

  ینبغی لمن عرف اهللا سبحانه أن ال یخلو قلبه من رجائه و خوفه؛
  .اسد، شایسته است دلش از بیم و امید به او خالی نباشدکسی که خداي سبحان را می شن

  
   یاد خدا-2

  ):ع(امام علی
  الذکر یونس اللب وینیر القلب و یستنزل الرحمه؛

  .یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد
  ):ع(امام علی

  تسلکوابه طرق النجاه؛اذکروا اهللا ذکراً خالصاً تحیوابه أفضل الحیاه و 
  .خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات و رستگاري را به پیمایید

  ):ص(رسول اکرم
  من آطاع اهللا عزوجل فقد ذکر اهللا و إن قلت صالته و صیمامه و تالوته للقرآن؛

  . چند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد کند خدارا یاد کرده است، هرهرکس خداي عزوجل را اطاعت
  ):ع(امام صادق

  ذکراهللا عند ما أحل و حرم؛ : -) لذکراهللا أکبر: (فی قوله تعالی
  .رو به رو شدن با حالل و حرامبه یاد خدا بودن در هنگام : -)یاد خدا بزرگتر است(درباره آیه 
  ):ع(امام باقر
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   أهل فکره و عبره، لم یصمهم عن ذکر اهللا ما سمعوا باذانهم و لم یعمهم عن ذکراهللا ما رأوامن الزینه؛کأن المؤمنین هم الفقهاء
یاد خدا ) شنیدن(شنیده هاي دنیوي، گوش آنها را از. و اهل اندیشیدن و پند گرفتن هستند) فرزانگان دین فهم(گویا مؤمنان همان فقیهان

  .را از یاد خدا کور نمی گرداندکر نمی کند و زرق و برق دنیا چشم آنان 
  ):ع(امام صادق

یا موسی، ال تنسنی علی کل حال و ال تفرح بکثره المال، فإن نسیانی یقسی القلوب، و مع کثره ) ع(أوحی اهللا عزوجل إلی موسی: قال
  المال کثره الذنوب؛

یاد شاد نشو، زیرا از یاد بردن من دلها را اي موسی در هیچ حالی مرا فراموش نکن و به ثروت ز: خداي عزوجل به موسی وحی کرد
  .سخت می کند و هراه ثروت زیاد گناهان زیاد است

  ):ع(امام سجاد
  إن قسوه البطنه و فتره المیله و سکر الشبع و عزه الملک مما یثبط و یبطیء عن العمل و ینسی الذکر؛

را از یاد ) خدا(ازدارنده و کند کننده در عمل است و ذکرپرخوري و سستی اراده و مستی سیري و غفلت حاصل از قدرت، از عوامل ب
  .می برد

  ):ع(امام سجاد
یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته للمطیعین، صل علی محمد و آله و اشغل قلوبنا بذکرك عن کل 

  ذکر؛
است و ) بر نعمتها( سپاسگزاریش موجب دست یافتن سپاسگزاراناي آن که یادش مایه شرافت و بزرگی یادکنندگان است و اي آن که

  .و با یاد خود دلهاي ما را از هر یاد دیگري بازداراي آن که فرمانبرداریش سبب نجات فرمانبرداران است، بر محمد و آل او درود فرست 
  :)ع(باقرامام 

ح الخوف و الرجاء و ذکر القلب الصدق و الصفاء و ذکر العقل التعظیم ذکر اللسان الحمد و الثناء و ذکر النفس الجهد و العناء و ذکر الرو
  و الحیاء و ذکرالمعرفه التسلیم و الرضا و ذکر السر الرؤیه و اللقاء؛

 ذکر نفس سختکوشی و تحمل رنج، ذکر روح بیم و امید، ذکر دل صدق و صفا، ذکر عقل تعظیم و شرم، ذکر ذکر زبان حمد و ثناء،
  .رضا و ذکر باطن مشاهده و لقا استمعرفت تسلیم و 

  ):ص(رسول اکرم
إذا جعلت بغیته و لذته فی ذکري عشقنی و بی، جعلت بغیته و لذته فی ذکري فیقول اهللا عزوجل إذا کان الغالب علی العبد االشتغال 

ها الناس اولئک کالمهم کالم األنبیاء عشقته فإذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی و بینه و صیرت ذلک تغالبا علیه ال یسهو إذا س
  .اولئک األبطال حقاً

هرگاه یاد من بر بنده ام غالب شود، خواهش و خوشی او را در یاد خود قرار دهم و چون خواهش و خوشی : خداي عزوجل می فرماید
ب میان خود و او را بردارم و عشق او را در یاد خود قرار دهم عاشق من شود و من نیز عاشق او گردم و چون عاشق یکدیگر شدیم حجا

خود را بر جان او چیره گردانم، چندان که مانند مردم دچار سهو و غفلت نمی شود، سخن اینان سخن پیامبران است، اینان براستی 
  .قهرمانند

  
   رابطه با خدا-3

  ):ع(امام علی
  م فإنه یبارك له فیه؛بسم اهللا الرحمن الرحی: إن العبد إذا اراد ان یقرأ أو یعمل عمالً فیقول
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  .هرگاه بنده اي بخواهد چیزي بخواند و یا کاري انجام دهد و بسم اهللا الرحمن الرحیم بگوید در کارش برکت داده می شود
  ):ع(امام صادق

  المفوض أمره إلی اهللا فی راحه األبد و العیش الدائم الرغد و المفوض حقاً هو العالی عن کل همه دون اهللا تعالی؛
ه کارهاي خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و برکت در زندگی برخوردار است و واگذارنده حقیقی کارها به خدا، کسی ک

  .کسی است که تمام همتش تنها به سوي خدا باشد
  ):ع(امام علی

  من أصلح فیما بینه و بین اهللا أصلح اهللا فیما بینه و بین الناس؛
  .صالح کند، خداوند رابطه او را با مردم اصالح خواهد نمودهرکس رابطه اش را با خدا ا

  ):ص(رسول اکرم
  إلی قلوبکم و أعمالکم؛إن اهللا ال ینظر إلی صورکم و ال إلی أموالکم و إنما ینظر 

  .خداوند به شکل شما و اموال شما نگاه نمی کند بلکه در دلها و اعمال شما توجه می نماید
  ):ع(امام علی

  هللا عمله و علمه وحبه و بغضه و أخذه و ترکه و کالمه و صمته و فعله و قوله؛طوبی لمن أخلص 
  . گرفتن، رها کردن، سخن، سکوت، کردار و گفتارش را براي خدا خالص گرداندت کسی که عمل، علم، دوستی، دشمنی،خوشا به سعاد

  ):ع(امام علی
  من ترك هللا سبحانه شیئاً عوضه اهللا خیراً مما ترك؛

  .اطر خداي سبحان از چیزي بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد دادهرکس به خ
  ):ص(رسول اکرم

  اللهم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب ما یقربنی إلی حبک و اجعل حبک أحب إلی من الماء البارد؛
کند و محبت خودت را نزد من از خدایا روزي کن که مرا محبت خودت و محبت دوستدارانت را و محبت آنچه مرا به تو نزدیک می 

  .آب خنک محبوب تر گردان
  ):ص(رسول اکرم

  لیس من عبد یظن باهللا خیراً إال کان عند ظنه به؛
  .بنده اي نیست که به خداوند خوش گمان باشد مگر آن که خداوند نیز طبق همان گمان با او رفتار کند

  ):ص(رسول اکرم
   الحکمه من قلبه علی لسانه؛من أخلص هللا أربعین صباحاً ظهرت ینابیع

  .هرکس چهل روز خود را براي خدا خالص کند چشمه هاي حکمت از قلب وي بر زبانش جاري می شود
  ):ع(امام صادق

  من استخار اهللا راضیاً بما صنع اهللا له خار اهللا له حتماً؛
  .و خیر خواهد خواستهرکس از خدا خیر بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضی باشد، خداوند حتماً براي ا

 
   قرآن-4

  ):ص(رسول اکرم
  ان البیت اذا کثر فیه تالوه القرآن کثر خیره و اتسع اهله و اضاء الهل السماء کما تضی ء نجوم السماء الهل الدنیا؛
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شد چنان که خانه اي که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براي آسمانیان بدرخ
  .ستارگان آسمان براي زمینیان می دخشند

  )ص(رسول اکرم
  .اال من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فیه فأنه له سائق الی الجنه و دلیل الی الجنه

  .ستمبدانید هرکس قرآن بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در قرآن است عمل کند، من جلودار و راهنماي او به سوي بهشت ه
  ):ص(رسول اکرم

  یا بنی ال تغفل عن قراءه القرآن فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛
  .فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشاء و زشتی و ستم باز می دارد

  ):ص(رسول اکرم
ء و النجاه یوم الحسره و الظل یوم الحرور و الهدي یوم الضالله فادرسوا القرآن فانه کالم الرحمان ان اردتم عیش السعداء و موت الشهدا

  و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان؛
، سایه روز سوزان و هدایت در روز گمراهی را می خواهید، قرآن را )قیامت(اگر زندگی سعادتمندان،مرگ شهیدان، نجات روز حسرت

  .ه آن سخن خداي مهربان است و سپري است در مقابل شیطان و سنگینی در ترازوي اعمالیاد بگیرید ک
  ):ص(رسول اکرم

  اصدق القول و ابلغ الموعظه و احسن القصص کتاب اهللا؛
  .است) قرآن(راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا

  ):ص(رسول اکرم
  ا فی الدین کان له من الثواب مثل جمیع ما اعطی المالئکه و األنبیاء و المرسلون؛من قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا و تفقه

هرکس براي کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسوالن داده شده، 
  .براي اوست
  ):ع(امام علی

  من عمل به سبق؛... علیکم بکتاب اهللا
  .کسی که به آن عمل کند از همه پیشی می گیرد) ... قرآن( شما باد رجوع به کتاب خدابر

  ):ع(امام علی
  اال ان فیه علم مایأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم؛

  .آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است
  :)ع(امام علی

  ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق ال تفنی عجائبه و ال تنقضی غرائبه و التکشف الظلمات اال به؛
براستی که قرآن ظاهرش زیباست و باطنش عمیق، عجایبش پایان ندارد، اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرد و تاریکی هاي جهل جز بوسیله 

  .آن رفع نخواهد شد
  ):ع(امام صادق
   الحق من القرآن لم یتنکب الفتن؛من لم یعرف

  . فتنه ها بر کنار نمی ماندحقیقت را از طریق قرآن نشناسد، ازهرکس 
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  )ص( پیامبر-5
  :فی المناقب البن شهر آشوب

ن کا! لوانفرد أحد بأحدها لدل علی جالله، فکیف من اجتمعت فیه؟ . قبل المبعث موصوفاً بعشرین خصله من خصال األنبیاء) ع(کان النبی
 نصیحاً، عاقالً، فاضالً، عابداً، زاهداً، سخیاً، کمیاً، قانعاً، متواضعاً، حلیماً، رحیماً، غیوراً، ،نبیاً أمیناً، صادقاً، حاذقاً، أصیالً، نبیالً، مکیناً، فصیحاً

  صبوراً، موافقاً، مرافقاً، لم یخالط منجما و ال کاهنا و ال عیافاً؛
ث شود، بیست خصلت از خصلت هاي پیامبران را دارا بود که اگر فردي یکی از آنها را داشته باشد، پیش از آن که مبعو) ص(پیامبر خدا

دلیل بر عظمت اوست چه رسد به کسی که همه آنها را دارا باشد، آن حضرت پیامبري امین، راستگو، ماهر، اصیل، شریف، واالمقام، 
و مند، دلیر و جنگاور، قانع، فروتن، بردبار، مهربان، غیرتمند، صبور، سازگار سخنور، خیرخواه، خردمند، با فضیلت، عابد، زاهد، سخاوت

  .، غیب گو و پیش گویی هم نشین نبود) تأثیر ستارگانقائل به(نرمخو بود، با هیچ منجم
  ):ع(امام علی

 من قلوب عمی و آذان صم و جه إلیهمواسمه یضع ذلک حیث الحا) أمضی(ی طبیب دوار بطبه قد أحکم مراهمه و أحم): ع(فی صفه النبی
  ؛...ألسنه بکم، متتبع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره

پزشکی است که با دانش خود، همواره میان مردم می گردند، مرهمهایش را به خوبی فراهم و ابزار : می فرماید) ص(در توصیف پیامبر
کور و گوشهاي کر و زبانهاي گنگ به کار می برد، غفلت گاه و جایگاه کارش را آماده کرده و آنها را هر جا که الزم باشد، از دلهاي 
  .هاي حیرت را جستجو و با داروي خود آنها را درمان می کند

  :کعب االحبار
  محمد النبی المختار ال فظ و ال غلیظ و ال صخاب فی األسواق و ال یجزي السیئه السیئه و لکن یعفو و یغفر؛: إنا نجد فی التواره

در کوچه و بازار، بدي را با بدي . تورات چنین می خوانیم، محمد پیامبر برگزیده، نه تند خوست و نه خشن و نه اهل جارو جنجالما در 
  .جواب نمی دهد، بلکه می بخشد و گذشت می کند

  ):ع(امام حسین
  یعطی کل جلسائه نصیبه و ال یحسب أحد من جلسائه أن أحداً أکرم علیه منه؛) ... ص(کان
بهره هریک از هم نشینان خود را عطا می فرمودند و چنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد شخص دیگري نزد ) ص(برپیام

  .پیامبر از او گرامی تر باشد
  ):ع(امام علی

کرمهم عشره من راه و هو خاتم النبیین، أجود الناس کفا و ارحب الناس صدراً و أصدق الناس لهجه و أوفی الناس ذمه و ألینهم عریکه و أ
  لم ارقبله و ال بعده مثله؛: بدیهه هابه و من خالطه معرفه أحبه یقول ناعته

و راستگوترین و پایبندترین آنان به عهد ) پرحوصله ترین مردم(بخشنده ترین مردم بود، سعه صدرش از همه بیشتر. او خاتم پیامبران است
هرکس بدون سابقه قبلی او را می دید، هیبتش او را می گرفت و هر کس با او . انه تراز همه نرمخوتر بود و رفتارش بزرگوار. و پیمان

نظیر او را در گذشته و : معاشرت می نمود و او را می شناخت دوستدارش می شد و هرکس می خواست او را وصف کند، می گفت
  .حال ندیده ام

  :عایشه
  ن رجالکم إال أنه کان ضحاکاً بساماً؛ألین الناس و أکرم الناس و کان رجالً م) ص(عائشه کان

او هم مردي چون مردان شما بود، با این تفاوت که همواره خنده و تبسم . نرمخوترین و بزرگوارترین مردم بود) ص(رسول خدا: عایشه
  .بر لب داشت
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  :فی المناقب الین شهر آشوب
  ال یقوم و ال یجلس إال علی ذکر اهللا؛) ص(کان النبی

  .بر نمی خاست و نمی نشست مگر با ذکر خدا) ص(پیامبر خدا: ر آشوب آمده استدر مناقب ابن شه
  :داود بن الحصین
کان رجالً أفضل قومه مروءه و أحسنهم خلقاً و أکرمهم مخالطه و أحسنهم جواراً و أعظمهم حلماً و أمانه و  : -) ص(فی صفه النبی

حیاً و ال مماریاً أحداً حتی سماه قومه األمین لما جمع اهللا له من االمور الصالحه أصدقهم حدیثاً و أبعدهم من الفحش و األذي و مارئی مال
  فلقد کان الغالب علیه بمکه األمین؛فیه، 

 همسایه رتر، خوش اخالق تر، خوش برخوردتر،او مردي بود که از همه قوم خود جوانم : -) ص( در اوصاف پیامبر-داود بن حصین
. هرگز دیده نشد که با کسی کشمکش و مجادله کند.  تر، راستگوتر، و از بد زبانی و آزار رسانی به دورتر بوددارتر، بردبار تر، امانتدار

خداوند اخالق و صفات پسندیده را در آن حضرت جمع کرده بود تا جایی که قومش او را امین نامیدند و در مکه غالباً با لقب امین از 
  .ایشان یاد می شد

  :عایشه
من الکذب و ما اطلع منه علی شی ء عند أحد من أصحابه فیبخل له من نفسه حتی یعلم أن ) ص(أبغض إلی رسول اهللاما کان خلق 
  أحدث توبه؛

منفورتر از دروغ نبود و هرگاه مطلع می شدند یکی از اصحابشان دروغی گفته است، به او بی اعتنایی ) ص(هیچ خصلتی نزد رسول خدا
  .د توبه کرده استمی کردند تا آن که می فهمیدن
  :فی المناقب البن شهر آشوب

  یجالس الفقراء و یواکل المساکین؛)... ص(کان النبی
  .با تهیدستان می نشستند و با مستمندان غذا می خوردند) ص(پیامبر خدا: در مناقب ابن شهر آشوب آمده است

  
   ائمه-6

  ):ص(رسول اکرم
  یتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا؛إنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی أهل ب

  .من دو چیز ارزشمند در میان شما می گذارم؛ کتاب خدا، و عترت و اهل بیتم، اگر به آنها چنگ بزنید هرگز گمراه نمی شوید
  ):ص(رسول اکرم

  من دخلها نجا و من تخلف عنها غرق؛) ع(إنما مثل أهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح
  .ی نوح است که هرکس داخل آن شد، نجات یافت و هرکس رهایش کرد، غرق گردیدمثل اهل بیت من مانند کشت

  ):ع(امام رضا
  الناس لو علموا محاسن کالمنا ال تبعونا؛
  . شدند، از ما پیروي می کردند میمردم اگر از زیبایی هاي سخنان ما آگاه

  ):ع(امام باقر
  طیب المولد؛: نعم قیل و ما بادي النعم؟ قالمن أصبح یجد برد حبنا علی قلبه فلیحمد اهللا علی بادي ال

هرکس صبح کند و خنکاي محبت ما را در قلب خود بیابد، باید خدا را براي نخستین نعمت سپاس گوید، گفته شد نخستین نعمت 
  .حالل زادگی: چیست؟ فرمودند
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  ):ع(امام صادق
  الزمه فإنه لم یلزمه عبد فشقی؛إنا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمه علیها السالم کما نأمرهم بالصاله ف

وادار می سازیم پس به آن پایبند باش که هرکس به آن پایبند ) س(ما همان گونه که فرزندان خود را به نماز وا می داریم به تسبیح فاطمه
  .شود، بدبخت نخواهد شد

  ):ع(امام حسین
  ه؛ من زارنی بعد موتی زرته یوم القیامه و لولم یکن االفی النار ألخر جت

  .هرکس مرا پس از مرگم زیارت کند، در قیامت به دیدارش می روم و حتی اگر در دوزخ باشد او را بیرون می آورم
  ):ع(امام صادق

  لیس منا و ال کرامه من کان فی مصر فیه مائه ألف أو یزیدون و کان فی ذلک المصر أحد أورع منه؛
  .ار نفري یا بیشتر باشد و در آن شهر کسی پرهیزکارتر از او وجود داشته باشداز ما نیست و کرامتی هم ندارد کسی که در شهر صد هز

  ):ص(رسول اکرم
  المهدي من ولدي تکون له غیبه إذا ظهر یمأل األرض قسطاً و عدالً کما ملئت جوراً و ظلماً؛

م و ستم، سراسر عدل و داد مهدي فرزند من است او غیبت خواهد داشت و زمانی که ظهور می کند زمین را پس از یک دوران ظل
  .خواهد نمود
  ):ص(رسول اکرم

  أن اهللا خلقنی و خلق علیاً و فاطمه و الحسن و الحسین و األئمه من نور واحد؛
  .خداوند، من و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان را از یک نور آفریده است

  ):ص(رسول اکرم
  اهللا عزوجل کربه و ال مذنب إال غفر اهللا ذنوبه؛ستدفن بضعه منی بخراسان ما زارها مکروب أال نفس 

دیري نخواهد گذشت که پاره اي از تن من در سرزمین خراسان به خاك سپرده خواهد شد هر آدم گرفتار و یا گناهکاري که او را 
  .زیارت کند خداوند متعال گرفتاري او را برطرف و گناهان او را خواهد بخشید

  
   نماز-7

  ):ع(رسول اکرم
  ؛... تزال امتی بخیر ما تحابوا و اقاموا الصاله و آتوا الزکاه و قروا الضیفال 

  ... امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند 
  ):ص(رسول اکرم

  الصاله مفتاح کل خیر؛
  .نماز کلید همه خوبی هاست

  ):ص(رسول اکرم
  اول الوقت رضوان اهللا و وسط الوقت رحمه اهللا و آخر الوقت عفواهللا؛

  .نماز در اول وقت خشنودي خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است
  ):ص(رسول اکرم

  ایها الناس ان المصلی اذا صلی فانه یناجی ربه تبارك و تعالی فلیعلم بما یناجیه؛
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  .دم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات می کند، پس باید بداند چه می گویداي مر
  ):ع(امام علی

  لو یعلم المصلی ما یغشاه من الرحمه لما رفع رأسه من السجود؛
  .داشتاگر نماز گزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد 

  ):ع(امام علی
  انظر فیما تصلی و علی ما تصلی ان لم یکن من وجهه وحله فال قبول؛

  .نماز می گزاري، اگر از راه صحیح و حاللش نباشد، قبول نخواهد بود) چیزي(بر چه) لباسی(بنگر در چه
  ):ع(امام صادق

  من قبل اهللا منه صاله واحده لم یعذبه و من قبل منه حسنه لم یعذبه؛
  .ند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمی نمایدخداو

  ):ع(امام صادق
  فی کل یوم فی دبر کل صاله احب الی من صاله آلف رکعه فی کل یوم؛) ع(تسبیح فاطمه

  .در هر روز پس از هر نماز نزد من محبوب تر از هزار رکعت در هر روز است) ع(تسیحات فاطمه زهرا
  ):ع(امام صادق

  ؛...سجده الشکر واجبه علی کل مسلم تتم بها صالتک و ترضی بها ربک و تعجب المالئکه منک
  .سجده شکر بر هر مسلمانی واجب است، با آن نمازت را کامل و پروردگارت را خشنود می سازي و فرشتگان را به شگفتی می آوري

  ؛)ع(امام صادق
  ه من هم؟ والی صالته کیف هی؟ وفی اي وقت یصلیها؛ینظر الی الصحاب: یعرف من یصف الحق بثالث خصال

ببینید دوستانش چه کسانی هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن : کسی که از حق دم می زند با سه ویژگی شناخته می شود
  را می خواند؟
  ):ص(رسول اکرم

  ان للجنه باباً یدعی الریان الید خل منه اال الصائمون؛
  .که ریان نامیده می شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوندبهشت را دري است 

  ):ص(رسول اکرم
  صوموا تصحوا؛

  .روزه بگیرید تا تندرست باشید
  ):ص(رسول اکرم

  من اشبع صائماً سقاه اهللا من حوضی شربه ال یظمأ بعدها؛
  .د که پس از آن هرگز تشنه نشودمن شربتی نصیب او خواهد کر) کوثر(هرکس روزه داري را سیر نماید، خداوند از حوض

  ):ص(رسول اکرم
  اللهم لک صمنا و علی رزقک افطر نا فتقبله منا ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقی االجر؛

  .بار خدایا براي تو روزه گرفتیم و با روزي تو افطار می کنیم پس آن را از ما بپذیر، تشنگی رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند
  ):ص(رسول اکرم

   االمساك عن المأکل و المشرب، الصوم االمساك عن کل مایکرهه اهللا سبحانه؛من منعه الصوم
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  .روزه امساك از خوردن و آشامیدن نیست بلکه روزه، خودداري از تمامی چیزهایی است که خداوند سبحان آنها را بد می داند
  ):ع(امام علی

  ان للصائم عند الطاره دعوه ال ترد؛. و عمله مضاعفنوم الصائم عباده و صمته تسبیح و دعاؤه مستجاب 
دعاي روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد . خواب روزه دار عبادت، سکوت او تسبیح، دعایش پذیرفته و عملش دو چندان است

  .نمی شود
  ):ع(امام صادق

یجد مس الجوع فیرحم الفقیر الن الغنی کلما اراد شیئاً قدر علیه اما العله فی الصیام لیستوي به الغنی و الفقیر و ذلک ألن الغنی لم یکن ل
  ؛...

علت روزه گرفتن آن است که به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند زیرا ثروتمند گرسنگی را احساس نکرده تا به فقیر رحم کند چرا که 
  ...ثروتمند هرگاه چیزي بخواهد می تواند فراهم کند

  ):ع(امام صادق
  ؛جنه من آفات الدنیا و حجاب من عذاب االخرهالصوم 

  .روزه سپري است از آفت هاي دنیا و پرده اي است از عذاب آخرت
  ):ع(امام صادق

  الصوم فوه ال یتکلم اال بالخیر؛
  .دهانی است که جز به خیر سخن نگوید) در حکم(روزه داري

  
   امر به معروف-9

  ):ع(امام علی
   فی سبیل اهللا عند األمر بالمعروف و النهی عن المنکر إال کنفثه فی بحر لجی؛و ما اعمال البر کلها و الجهاد

  .همه کارهاي خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره اي است در دریاي عمیق
  ):ع(امام علی

یعظمان األجز و أفضل منهما  الثواب و ق، لکن یضاعفانإن األمر بالمعروف و النهی عن المنکر ال یقربان من أجل و ال ینقصان من رز
  کلمه عدل عند امام جائر؛

از روزي کم می نمایند، بلکه ثواب را دو چندان و پاداش را بزرگ می و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می کنند و نه  امر به معروف
  .نزد حاکمی ستمگرسازند و برتر از امر به معروف و نهی از منکر سخن عادالنه اي است 

  ):ص(رسول اکرم
إذا لم یأمروا بمعروف ولم ینهوا عن منکر ولم یتبعوا األخیار من أهل بیتی، سلط اهللا علیهم شرارهم، فیدعوا عند ذلک خیارهم فال تستجاب 

  لهم؛
نشان را بر آنان مسلط گرداند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند، و از نیکان خاندان من پیروي ننمایند، خداوند بدا) مردم(هرگاه 

  .نیاکانش دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود
  ):ص(رسول اکرم

 به رفیق فیما ینهی عنه، عدل فیما یأمر به عدل فیما رفیق بما یأمر: ال یأمر بالمعروف و ال ینهی عن المنکر إال من کان فیه ثالث خصال
   ؛ینهی عنه، عالم بما یأمر به عالم بما ینهی عنه
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در امر و نهی خود مدارا کند، در امر و نهی خود میانه روي : امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که سه خصلت در او باشد
  .نماید و به آنچه امر و نهی می کند دانا باشد

  ):ع(امام علی
  :من أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن و من نهی عن المنکر أرغم أنف المنافق و أمن کیده

هرکس امر به معروف کند به مؤمن نیرو می بخشد و هرکس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاك مالیده و از مکر او در امان می 
  .ماند

  ):ص(رسول اکرم
ت، وسلط ال یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوي فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکا

  بعضهم علی بعضٍ، ولم یکن لهم ناصر فی األرض و ال فی السماء؛
تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهاي نیک و تقوا به یاري یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود، 

  . سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوري دارند و نه در آسماناما اگر چنین نکنند، برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر
  ):ع(امام باقر

یا رب هؤالء : أربعین ألفاً من شرارهم و ستین ألفاً من خیارهم فقال: أوحی اهللا تعالی إلی شعیب النبی إنی معذب من قومک مائه ألف
  اصی فلم یغضبوا لغضبی؛داهنوا أهل المع: فأوحی اهللا عزوجل إلیه! األشرار فما بال األخیار؟

چهل هزار نفر بدکار را، شصت هزار نفر : من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد: خداي تعالی به شعیب پیامبر وحی فرمود که
نهکاران آنان با گ: کاران سزاوارند اما نیکان چرا؟ خداي عزوجل به او وحی فرمود کهبد! پروردگارا: شعیب عرض کرد.  رااز نیاکانشان

  .راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند
  ):ص(رسول اکرم

  من رأي منکم منکراً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف االیمان؛
 که پائین ترین درجه ایمان هرکس از شما منکري ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغییر دهد،

  .است) تغییر قلبی(همین
  ):ع(امام باقر

إن األمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل األنبیاء، و منهاج الصلحاء، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل 
  المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر األرض، و ینصف من األعداء، و یستقیم األمر؛

مر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می ا
) بدون ظلم(زمین آبادمی شود و شود، راه ها امن می گردد و درآمدها حالل می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر می گردد، 

  .د و کارها سامان می پذیردحق از دشمنان گرفته می شو
  ):ص(رسول اکرم

  من أمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه اهللا فی األرض و خلیفه رسوله؛
  .هرکس امر به معروف و نهی از منکر نماید، جانشین خدا در زمین و جانشین رسول اوست

  
   جهاد-10

  ):ع(امام علی
   أولیائه و هو لباس التقوي و درع اهللا الحصینه و جنته الوثیقه؛إن الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه اهللا لخاصه
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جهاد جامه تقوا و زره استوار . براستی که جهاد یکی از درهاي بهشت است که خداوند آن را براي اولیاي خاص خود گشوده است
  .خداوند و سپر محکم اوست

  ):ع(امام علی
   و اهللا ما صلحت دنیا و الدین إال به؛.إن اهللا فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره

به خدا سوگند کار دنیا و دین جز . در حقیقت خداوند جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگداشت و مایه پیروزي و یاور خود قرارش داد
  .با جهاد درست نمی شود

  ):ع(امام علی
   کتب اهللا له فطوبی للمجاهدین فی سبیل و المقتولین فی طاعته؛إن اهللا کتب القتل علی قوم و الموت علی آخرین و کل آتیه منیته کما

هر گروهی با همان سرنوشت که خداوند مقدر کرده . براستی که خداوند براي گروهی کشته شدن را مقدر فرموده و براي دیگران مردن را
  .است می رسد، پس، خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا و کشته شدگان در راه طاعت او

  ):ع(امام علی
   اهللا بأید یکم فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتکم فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبکم؛جاهدوا فی سبیل

  .در راه خدا با دستهاي خود جهاد کنید، اگر نتوانستید با زبانهاي خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید
  ):ص(رسول اکرم

  أفضل من ألف لیله یقام لیلها و یصام نهارها؛حرس لیله فی سبیل اهللا عزوجل 
  .یک شب نگهبانی در راه خدا برتر است از هزار شبانه روز که شبهایش به عبادت و روزهایش به روزه داري سپري شود

  ):ص(رسول اکرم
  أفضل الجهاد من أصبح ال یهم بظلم أحد؛

  . در اندیشه ستم کردن به احدي نباشدبرترین جهاد آن است که انسان روز خود را آغاز کند در حالی که
  ):ع(امام علی

  جهاد المرأه حسن التبعل؛
  .جهاد زن خوب شوهرداري کردن است

  ):ع(امام علی
  جاهد شهوتک و غالب غضبک و خالف سوء عادتک، تزك نفسک، و یکمل عقلک و تستکمل ثواب ربک؛

خود مخالفت کن تا نفست پاکیزه شود، عقلت به کمال برسد و از با هوا و هوس خود جهاد کن، بر خشمت مسلط شو و با عادتهاي بد 
  .پاداش پروردگارت بهره کامل ببري

  ):ع(امام علی
علیکم بالجد و االجتهاد و التأهب و اال ستعداد و التزود فی منزل الزاد و ال تغرنکم الحیاه الدنیا کما غرت من کان قبلکم من األمم 

  الماضیه و القرون الخالیه؛
مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد چنان ). دنیا(ما باد به تالش و سختکوشی و مهیا شدن و آماده گشتن و توشه برداشتن از سراي توشهبر ش

  .که ملتهاي گذشته و اقوام پیشین را فریفت
  ):ع(امام باقر

و أي جهاد أفضل من :  و ال أنکح إال حالالًلما قال له رجل إنی ضعیف العمل قلیل الصاله قلیل الصوم و لکن أرجو أن ال آکل إال حالالً
  !عفه بطن و فرج؟
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من در عمل ناتوانم و نماز و روزه کم به جا می آورم اما سعی می کنم جز حالل نخورم و جز با حالل : در پاسخ به کسی که عرض کرد
  !چه جهادي برتر از پاك نگهداشتن شکم و شرمگاه؟: نزدیکی نکنم فرمودند

  
   توکل-11
  ):ع(م علیاما

  التوکل علی اهللا نجاه من کل سوء و حرز من کل عدو؛
  .توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدي و محفوظ بودن از هر دشمنی است

  ):ع(امام علی
  :من توکل علی اهللا ذلت له الصعاب و تسهلت علیه األسباب

  .فراهم می گرددهرکس به خدا توکل کند، دشواري ها براي او آسان می شود و اسباب برایش 
  ):ص(رسول اکرم

  من توکل علی اهللا کفاه مؤنته ورزقه من حیث ال یحتسب؛
  .هرکس به خدا توکل کند، خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزي می دهد

  ):ع(امام صادق
  إن الغنی و العز یجوالن فإذا ظفرا بموضع التوکل أو طنا؛

  .و عزت به هر طرف می گردند و چون به جایگاه توکل دست یافتند در آنجا قرار می گیرندبی نیازي 
  ):ع(امام باقر

  من توکل علی اهللا ال یغلب و من اعتصم باهللا ال یهزم؛
  .هرکس به خدا توکل کند، مغلوب نشود و هرکس به خدا توسل جوید، شکست نخورد

  ):ص(رسول اکرم
  التوکل بعد الکیس مؤعظه؛

  .بعد از به کار بردن عقل، خود موعظه است) به خدا(ل کردن توک
  ):ص(رسول اکرم

  الطیره شرك و مامنا إال و لکن اهللا یذهبه بالتوکل؛
فال بد زدن شرك است و هیچ کس از ما نیست مگر این که به نحوي دستخوش فال بد زدن می شود، اما خداوند با توکل به او آن را از 

  .بین می برد
  ):ص(مرسول اکر

  ال، بل أنتم المتکلون؛: نحن المتوکلون، قال: ما أنتم؟ قالوا: قوماً ال یزرعون قال): ص(رأي رسول اهللا
: فرمودند. شما چه کاره اید؟ عرض کردند ما توکل کنندگانیم: گروهی را که کشت و کار نمی کردند، دیدند و فرمودند) ص(رسول اکرم

  .نه، شما سر بارید
  ):ع(امام کاظم

التوکل علی اهللا درجات، منها أن تتوکل علی اهللا فی امورك کلها فما فعل  : -) و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه: ( سئل عن قوله تعالیلما
بک کنت عنه راضیاً تعلم أنه ال یألوك خیراً و فضالً و تعلم أن الحکم فی ذلک له فتوکل علی اهللا بتفویض ذلک إلیه وثق به فیها وفی 

  غیرها؛
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یکی از آنها این است که : توکل کردن بر خدا درجاتی دارد) و هرکس به خدا توکل کند او براي وي بس است(پاسخ به سؤال از آیه در 
در تمام کارهایت به خدا توکل کنی و هرچه با تو کرد از او خشنود باشی و بدانی که او نسبت به تو از هیچ خیر و تفضلی کوتاهی نمی 

ین باره حکم، حکم اوست، پس با واگذاري کارهایت به خدا بر او توکل کن و در آن کارها و دیگر کارها به او کند و بدانی که در ا
  .اعتماد داشته باش

  ):ص(رسول اکرم
یقول اهللا عزوجل ما من مخلوق یعتصم دونی إال قطعت أسباب السماوات و أسباب األرض من دونه فإن سألنی لم اعطه و إن دعانی لم 

  اجبه؛
هیچ مخلوقی نیست که به غیر من پناه ببرد، مگر این که دستش را از اسباب و ریسمان هاي آسمانها و زمین : اوند عزوجل می فرمایدخد

  .کوتاه کنم، پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم
  

   دعا-12
   ):ع(امام صادق

  ی اهللا بمثله، و ال تترکوا صغیره لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الکبار؛فإنکم ال تقربون ال تقربون إلعلیکم بالدعاء، 
و دعا کردن براي هیچ امر کوچکی را، به . شما را سفارش می کنم به دعا کردن، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید

  .ه دست همان کسی است که حاجتیهاي بزرگ به دست اوستخاطر کوچک بودنش رها نکنید، زیرا حاجتهاي کوچک نیز ب
  ):ع(امام حسن مجتبی

  أنا الضامن لمن لم یهجس فی قلبه إال الرضا أن یدعوا اهللا فیستجاب له؛
  .خشنودي خدا خطور نکند، من ضمانت می کنم که خداوند دعایش را مستجاب کندکسی که در دلش هوایی جز 

  ):ص(رسول اکرم
  ب اهللا له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء؛من سره أن یستجی

  .هرکس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاري ها دعاي او را اجابت کند، در هنگام آسایش، دعا بسیار کند
  ):ص(رسول اکرم

  لیس شی ء أسرع إجابه من دعوه غائب لغائب؛
  .می کند، مستجاب نمی شودهیچ دعایی زودتر از دعایی که انسان در غیاب کسی 

  ):ص(رسول اکرم
  اغتنموا الدعاء عند الرقه فإنها رحمه؛

  .عا کردن را در هنگام رقت قلب غنیمت شمرید، که رقت قلب، رحمت استد
  ):ع(امام صادق

نه حرام أو عنده مظلمه  عبد وفی بطناس، و إن اهللا ال یرفع إلیه دعاءإذا أراد أحد کم أن یستجاب له فلیطیب کسبه و لیخرج من مظالم ال
  ألحده من خلقه؛

دعاي هبچ بنده اي که مال حرام در شکمش . هرکس بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حالل کند و حق مردم را بپردازد
  .باشد یا حق کسی بر گردنش باشد، به درگاه خدا باال نمی رود

  ):ع(امام صادق
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قد استجبت له و لکن احبسو بحاجته، فإنی احب أن أسمع صوته و إن العبد لیدعو فیقول اهللا : ملکینإن العبد لیدعو فیقول اهللا عزوجل لل
  :عجلوا له حاجته فإنی ابغض صوته: تبارك و تعالی

 من دعاي او را مستجاب کردم اما حاجتش را نگهدارید، زیرا دوست: هر آینه بنده دعا می کند و خداوند عزوجل به دو فرشته می فرماید
زود خواسته اش را بر آورید که من خوش ندارم : دارم صداي او را بشنوم و همانا بنده دعا می کند و خداوند تبارك و تعالی می فرماید

  .صداي او را بشنوم
  ):ع(امام سجاد

  .من لم یرج الناس فی شی ء ورد أمره إلی اهللا عزوجل فی جمیع اموره استجاب اهللا عزوجل له فی کل شیء
 هیچ کاري به مردم امید نبندد و همه کارهاي خود را به خداي عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اي که او داشته باشد هرکس در
  .اجابت کند
  ):ع(امام علی

ربما سألت الشی ء فال توتاه و اوتیت خیراً منه عاجالً أو آجالً أو صرف عنک لما هو خیر لک، فلرب أمر قد طلبته فیه هالك دینک لو 
  وتیته، فلتکن مسألتک فیما یبقی لک جماله و ینفی عنک وباله؛ا

می خواهی اما به تو داده نمی شود و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده می شود، یا به خاطر آنچه خیر و مصلحت ) از خدا(گاه چیزي را
 برآورده شود، به نابودي و تباهی دین تو می تو در آن است از برآورده شدن خواسته ات دریغ می شود، زیرا بسا خواسته اي که اگر

  .انجامد، پس، چیزي بخواه که زیبایی و نیکیش برایت می ماند و پیامد سوئی ندارد
  ):ص(رسول اکرم

  من أراد أن تستجاب دعوته و أن تکشف کربته فلیفرج عن معسر؛
  .اري باز کندهرکس می خواهد دعایش مستجاب شود و غمش از بین برود باید گره از کار گرفت

  
   شکر-13

  ):ع(امام صادق
طلق لفظه فیهم من جمیع الخلق بها فلما لم یکن أفضل صون أفضل من الشکر علی کل حال أللو کان عند اهللا عباده تعبد بها عباده المخل

  :)و قلیل من عبادي الشکور(منها خصها من بین العبادات و خص أربابها، فقال تعالی
بهتر از شکر گزاري در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن عبادتش کنند، هر آینه آن کلمه را درباره همه اگر نزد خداوند عبادتی 

و : (خلقش به کار می برد، اما چون عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود
  ).اندکی از بندگان من سپاسگزارند

  ):ص(سول اکرمر
الطاعم الشاکر له من األجر کأجر الصائم المحتسب، و المعافی الشاکر له من األجر کأجر المبتلی الصابر، و المعطی الشاکر له من األجر 

  کأجر المحروم القانع؛
ا دارد که بیمار شکیبا سیر سپاسگزار اجرش همانند روزه داري است که براي خدا روزه می گیرد، تندرست سپاسگزار همانند آن اجري ر

  .و بخشنده سپاسگزار همان اجر را دارد که تنگدست قانع
  ):ع(امام حسین

؛ شکرك لنعمه سالفه یقتضی نعمه آنفه  
  .شکر تو بر نعمت گذشته، زمینه ساز نعمت آینده است
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  ):ع(امام علی
  أکثر أن تنظر إلی من فضلت علیه، فإن ذلک من أبواب الشکر؛

  .تري داده شده اي بسیار بنگر، زیرا این کار یکی از انگیزه هاي شکرگزاري استبه کسی که بر او بر
  ):ع(امام صادق

  ما من عبد أنعم اهللا علیه نعمه فعرف أنها من عند اهللا إال غفر اهللا له قبل أن یحمده؛
  .از سپاسگویی او، خداوند بیامرزدشهیچ بنده اي نیست که خداوند به او نعمتی دهد و او آن را از جانب خدا بداند مگر آن که، پیش 

أدنی الشکر رؤیه النعمه من اهللا من غیر عله یتعلق القلب بها دون اهللا عزوجل و الرضا بما اعطی و أال تعصیه بنعمته و تخالفه بشی ء من 
  آمره و نهیه بسبب نعمته؛

 او علتی براي آن نداند و نیز به آنچه خداوند عطایش از خدا بداند و جز) مستقیماً(کم ترین سپاسگزاري، این است که انسان نعمت را
  .کرده، خرسند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وي نشود و نعمت خدا را وسیله مخالفت با امر و نهی او قرار ندهد

  ):ص(رسول اکرم
  إن اهللا لیرضی عن العبد أن یأکل األکله فیحمده علیها أو یشرب الشربه فیحمده علیها؛

  . بنده اي که پس از خوردن لقمه غذا و یا آشامیدن جرعه اي او را سپاس می گوید، خشنود می گرددخداوند از
  ):ع(امام صادق

یا رب و کیف أشکرك حق شکرك، و لیس من شکر أشکرك به إال و : یا موسی اشکرنی حق شکري فقال) ع(أوحی اهللا تعالی إلی موسی
  حین علمت أن ذلک منی؛یا موسی االن شکرتنی : فقال! أنعمت به علی؟

پروردگارا چگونه تو را چنان که : موسی عرض کرد. اي موسی مرا چنان که باید شکر کن: وحی فرمود که) ع(خداي تعالی به موسی
اي موسی حال که : باید شکر گویم حال آن که هر شکري که تو را می گویم خود نعمتی است که تو به من ارزانی داشته اي؟ فرمود

  .وفیق آن شکر را هم من به تو داده ام، شکر مرا ادا کرده ايدانستی ت
  ):ع(امام رضا

أحب إلیه من ) ع(اعلموا نکم ال تشکرون اهللا تعالی بشیء بعد إیمان باهللا و بعد االعتراف بحقوق أولیاء اهللا من آل محمد رسول اهللا
  معاونتکم إلخوانکم المؤمنین علی دنیاهم؛

هیچ شکري نزد خدا خوشایندتر از این ) ص( خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیاء اهللا از آل محمد پیامبر خدابدانید که بعد از ایمان به
  .نیست که برادران مؤمن خود را در امور دنیایشان یاري رسانید

  ):ع(امام جواد
  نعمه ال تشکر کسیئه التغفر؛

  .نعمتی که سپاسگزاري نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود
  

   نقوا-14
  ):ص(رسول اکرم

  من رزق تقی فقد رزق خیر الدنیا و اآلخره؛
  .هرکس تقوا روزي اش شود، خیر دنیا و آخرت روزي او شده است

  ):ع(امام علی
  ان التقوي منتهی رضی اهللا من عباده و حاجته من خلقه فاتقوا اهللا الذي ان اسررتم علمه و ان اعلنتم کتبه؛
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 بندگانش و خواسته او از آفریدگانش تقواست، پس تقوا از خداوندي بکنید که اگر پنهان کنید می داند و اگر نهایت خشنودي خداوند از
  .آشکار سازید می نویسد

  ):ع(امام علی
  لو ان السماوات و االرض کانتا علی عبد رتقاً ثم اتقی اهللا لجعل اهللا له منها مخرجاً ورزقه من حیث ال یحتسب؛

ن راه را بر بنده اي ببندند و او تقواي الهی پیشه کند، خداوند حتماً راه گشایشی براي او فراهم خواهد کرد و از اگر آسمان ها و زمی
  .جایی که گمان ندارد روزي اش خواهد داد

  ):ع(امام علی
  ؛...صدق الحدیث و اداء اآلمانه و الوفاء بالعهد و : ان الهل التقوي عالمات یعرفون بها

  ... راستگویی، امانتداري، وفاي به عهد و :  هایی دارند که با آنها شناخته می شوندتقواپیشگان نشانه
  ):ع(امام علی

  التقی سابق الی کل خیر؛
  .تقواپیشه براي انجام هرکار خیري سبقت می گیرد

  ):ع(امام باقر
  ان اهللا عزوجل یقی بالتقوي عن العبد ما عزب عنه عقله و یجلی بالتقوي عنه عماه وجهله؛

  .خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند از آنچه که عقلش به آن نمی رسد و کور دلی و نادانی او را بر طرف می سازد
  ):ص(رسول اکرم

  اتقی الناس من قال الحق فیما له وعلیه؛
  .با تقواترین مردم، کسی است که در آنچه به نفع یا ضرر اوست، حق را بگوید

  ):ص(رسول اکرم
  وي ان تتعلم ما جهلت و تعمل بما علمت؛تمام التق

  .تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمی دانی بیاموزي و بدانچه می دانی عمل کنی
  ):ع(امام صادق

  یطاع فال یعصی و یذکر فال ینسی و یشکر فال یکفر؛: قال) اتقوااهللا حق تقاته: (عن قول اهللا عزوجل) ع(سئل االمام الصادق
از خدا فرمان می برد و نا فرمانی : سئوال شد، فرمودند) تقواي الهی داشته باشید آنگونه که حق تقواست(درباره آیه ): ع(از امام صادق

  .نمی کند، به یاد اوست و فراموشش نمی کند، شکرگزار اوست و کفران نمی کند
  ):ص(رسول اکرم

ن ملبسه لشریکه فیعلم من این مطعمه و من این مشربه و من ایال یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نقسه اشد من محاسبه الشریک 
  امن حل ذلک ام من حرام؛

انسان از تقواپیشگان نیست مگر آن که سخت تر از حسابرسی شریک از شریک، از خود حساب بکشد و بداند خوردنی، نوشیدنی و 
  پوشیدنی اش از کجاست آیا از حالل است یا حرام؟

  
   نیت- 15

  ):ص(رسول اکرم
  النیه الحسنه تدخل صاحبها الجنه؛
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  .نیت خوب صاحب خویش را به بهشت می برد
  ):ع(امام علی

  وصول المرء إلی کل ما یبتغیه من طیب عیشه و أمن سربه وسعه رزقه، بحسن نیته وسعه خلقه؛
سعت روزي، دست می آدمی با نیت خوب و خوش اخالقی به تمام آن چه در جستجوي آن است، از زندگی خوش و امنیت محیط و و

  .یابد
  ):ع(امام علی

  من حسنت نیته أمده التوفیق؛
  .هرکس نیتش خوب باشد، توفیق یاریش خواهد نمود

  ):ع(امام علی
  النیه الحسنه تدخل صاحبها الجنه؛

  .نیت خوب، برخاسته از سالمت درون است
  ):ع(امام سجاد

  ن األعمال، اللهم و فر بلطفک نیتی؛و انته بنیتی إلی أحسن النیات و بعملی إلی أحس... اللهم 
  .نیتم را به بهترین نیت ها و عملم را به بهترین اعمال برسان، خدایا به لطف خود نیت مرا کامل گردان... خدایا 

  )ع(امام علی
  أبلغ ما تستدر به الرحمه أن تضمر لجمیع الناس الرحمه؛

  .دم باشیمؤثرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که خیرخواه همه مر
  ):ص(رسول اکرم
إذا هم عبدي بحسنه و لم یعملها کتبتها له حسنه فإن عملها کتبتها له عشر حسنات إلی سبعمائه ضعف و إذا هم بسیئه و لم : قال اهللا تعالی

  یعملها لم أکتبها علیه فإن عملها کتبتها علیه سیئه واحده؛
کند و نکند آن را یک کار نیک براي وي ثبت کنم و اگر بکند ده کار نیک تا هفتصد وقتی بنده من کار نیکی اراده : خداي واال می فرماید

  .برابر ثبت کنم و وقتی کار بدي اراده کند و نکند بر عهده او ثبت نکنم و اگر بکند یک کار بد بر عهده او ثبت کنم
  ):ع(امام علی

  إذا فسدت النیه وقعت البلیه؛
  . پیش می آیدهرگاه نیت فاسد شود، بال و گرفتاري

  ):ع(امام صادق
  صاحب النیه الصادقه صاحب القلب السلیم، ألن سالمه القلب من هواجس المحذورات بتخلیص النیه هللا فی األمور کلها؛

کسی که نیت درست داشته باشد، دل سالم و پاك دارد، زیرا سالم داشتن دل از وسوسه هاي شیطانی به سبب خالص گردانیدن نیت در 
  .ا براي خداوند استهمه کاره
  ):ع(امام عل

ولو أن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم، فزعوا إلی ربهم بصدق من نیاتهم ووله من قلوبهم، لرد علیهم کل شارد، و أصلح 
  لهم کل فاسد؛

 خوب و دلی مشتاق به پروردگارشان پناه اگر مردم به هنگامی که بالها بر آنان فرود می آمد و نعمت ها از دستشان می رفت، با نیت هاي
  .می بردند، بی گمان هر از دست رفته اي به آنان باز می گشت و هر فاسدي اصالح می شد
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   دانش-16

  ):ص(رسول اکرم
  خیر الدنیا و االخره مع العلم و شر الدنیا و االخره مع الجهل؛
  .خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی

  )ص(رسول اکرم
  أعلم الناس من جمع علم الناس إلی علمه؛

  .داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید
  )ص(رسول اکرم

  طلب العلم فریضه علی کل مسلم أال إن اهللا یحب بغاه العلم؛
  .خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است

  ):ع(یامام عل
  کل وعاء یضیق بما جعل فیه إال وعاء العلم فإنه یتسع به؛

  .فضاي هر ظرفی در اثر محتواي خود تنگ تر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم، فضاي آن بازتر می گردد
  ):ع(امام علی

  زکاه العلم بذله لمستحقه و إجهاد النفس فی العمل به؛
  .ته آن اند و کوشش در عمل به آن استزکات دانش، آموزش به کسانی که شایس

  ):ص(رسول اکرم
  صدق الکلم و اجتناب الحرام و أن یتواضع للناس کلهم؛: یا علی و للعالم ثالث عالمات
  .راستگویی، حرام گریزي و فروتنی در برابر همه مردم: یا علی دانشمند سه نشانه دارد

  ):ع(امام علی
  خیر العلم مانفع؛

  .ه مفید باشدبهترین علم آن است ک
  ):ع(امام صادق

  .ال ینبغی لمن لم یکن عالماً أن یعد سعیداً
  .کسی که بهره اي از دانش ندارد معنا ندارد که دیگران او را سعادتمند بدانند

  ):ص(رسول اکرم
  عالم و متعلم و ال خیر فیما سواهما؛: الناس رجالن

  .دو، خیري نیستدانشمند و دانش اندوز و در غیر این : مردم دو گروه اند
  ): ع(امام صادق

  تعلم هللا و عمل هللا و علم هللا؛: من تعلم العلم و عمل به و علم هللا دعی فی ملکوت السماوات عظیماً فقیل
براي خدا : هرکس براي خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود و گویند

  .اي خدا عمل کرد و براي خدا آمرزش دادآموخت و بر
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   نادانی-17
  ):ع(امام علی

  أعظم المصائب الجهل؛
  .بزرگ ترین مصیبت ها، نادانی است

  ):ع(امام علی
  ال یزکو مع الجهل مذهب؛

  .هیچ آیینی، با نادانی رشد نمی کند
  کم من عزیز أذله جهله؛

  .چه بسیار عزیزي که، نادانی اش او را خوار ساخت
  ):ع( علیامام

  العقل یهدي و ینجی، و الجهل یغوي و یردي؛
  .عقل راهنمایی می کند و نجات می دهد و نادانی گمراه می کند و نابود می گرداند

  ):ع(امام علی
  الجهل أصل کل شر؛

  .نادانی ریشه همه بدیهاست
  ):ع(امام علی

  العلم قاتل الجهل؛
  .دانش، نابود کننده نادانی است

  ):ص(رسول اکرم
   الجاهل من عصی اهللا و إن کان جمیل المنظر عظیم الخطر؛إن

  .نادان کسی است که نا فرمانی خدا کند، اگر چه زیبا چهره و داراي موقعیتی بزرگ باشد
  ):ص(رسول اکرم

  قلب لیس فیه شیء من الحکمه کبیت خرب فتعلموا و علموا و تفقهوا و ال تموتوا جهاالً فإن اهللا ال یعذر علی الجهل؛
براستی که خداوند، بهانه اي را . ی که در آن حکمت نیست، مانند خانه ویران است، پس بیاموزید و تعلیم دهید، بفهمید و نادان نمیریددل

  .براي نادانی نمی پذیرد
  ):ع(امام علی

لریاء فی العمل و اإلعجاب أولها القناعه بالجهل، الحرص علی الدنیا، والشح بالفضل، و ا: لو ال خمس خصالٍ لصار الناس کلهم صالحین
  بالرأي؛

 بودن و نادانی، حرص به دنیا، بخل ورزي به زیادي، ریاکاري در عمل، و قانع: اگر پنج خصلت نبود، همه مردم جزو صالحان می شدند
  .خودرأیی
  ):ع(امام صادق

  لجهال، ألن العلم کان قبل الجهل؛إن اهللا لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهداً ببذل العلم ل
  .خداوند از نادان پیمان نگرفته که دانش بیاموزند، تا آنکه از عالمان پیمان گرفته که به نادانان بیاموزند، زیرا دانش، پیش از نادانی بود
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   عقل-18
  ):ص(رسول اکرم

  یا علی العقل ما اکتسبت به الجنه و طلب به رضی الرحمن؛
  .ست که با آن بهشت و خشنودي خداوند رحمان به دست می آیدیا علی عقل چیزي ا

  ):ع(امام علی
  أعقل الناس أبعدهم عن کل دنیه؛

  .عاقل ترین مردم کسی است که از همه پستی ها دورتر باشد
  ):ع(امام علی

   بالعقل؛من لم یهذب نفسه لم ینتفع
  .هرکس خود را تزکیه نکند، از عقل بهره نمی برد

  ):ع(امام حسین
   یکمل العقل إال باتباع الحق؛ال

  .عقل جز با پیروي از حق کامل نمی شود
  ):ع(امام علی

  أفضل الناس عقالً أحسنهم تقدیراً لمعاشه و أشدهم اهتماماً بإصالح معاده؛
  .عاقل ترین مردم کسی است که در امور زندگیش بهتر برنامه ریزي کند و در اصالح آخرتش بیشتر همت نماید

  :)ع(امام علی
  زکوه العقل احتمال الجهال؛

  .زکات عقل تحمل نادانان است
  ):ع(امام علی

  لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر و لکن العاقل من یعرف خیر الشرین؛
  .عاقل آن نیست که خیر را از شر تشخیص دهد، بلکه عاقل کسی است که میان دو شر، آن را ضررش کمتر است بشناسد

  ):ع(امام حسین
  لالحتیال؛ ت علی العاقل لمه قمع الحزن بالحزم وقرع العقل إذا ورد

  .چون براي عاقل مشکلی پیش آید، غم خود را با هوشیاري و دور اندیشی از میان می برد و عقل را به چاره جویی وا می دارد
  ):ع(امام باقر

  إن اهللا تبارك و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا؛
  .از بندگانش به مقدار عقلی که به آنها داده باز خواست خواهد کرد) در روز قیامت(اوند خد
  

   مکارم االخالق-19
  ):ص(رسول اکرم

  إنما بعثت التمم مکارم األخالق؛
  .براستی که من براي به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث شده ام

  ):ع(امام علی
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  ریف و تهدم المجد؛شم و األخالق الدنیه فانها تضع العلیکم بمکارم األخالق فإنها رفعه و إیاک
به مکارم اخالق پایبند باشید که آن مایه سربلندي است و از اخالق پست دوري کنید که آن انسانهاي شریف را پست و بزرگواري را از 

  .بین می برد
  ):ع(امام علی

  تحرز المکارم؛نزه عن کل دنیه نفسک، و أبذل فی المکارم جهدك تخلص من الماثم و 
  .خودت را از هر پستی پاك کن، و در راه مکارم اخالق نهایت کوشش خود را به کار گیر تا از گناهان برهی و مکارم را بدست آوري

  ):ع(امام علی
  ؛لو کنا ال نرجو جنه و ال نخشی ناراً وال عقاباً لکان ینبغی لنا أن نطلب مکارم األخالق فإنها مما تدل علی سبیل النجاح

نمی داشتیم و از دوزخ نمی هراسیدیم و پاداش کیفري در میان نمی بود باز شایسته بود که در طلب مکارم ) و باور(اگر هم به بهشت امید
  .اخالق برآییم، زیرا که راه موفقیت و پیروزي در تحصیل مکارم اخالق است

  ):ع(امام صادق
  قطعک و إعطاء من حرمک و قول الحق و لو علی نفسک؛العفو عمن ظلمک وصله من : وقد سئل عن مکارم األخالق

گذشت از کسی که به تو ظلم کرده، رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده، عطا به آن کس : درباره مکارم االخالق سئوال شد، فرمودند
  .که از تو دریغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد

  ):ع(امام علی
  إال بالعفاف و االیثار؛ال تکمل المکارم 

  .مکارم اخالق به کمال نمی رسد، مگر با پاکدامنی و از خود گذشتگی
  إذا رغبت فی المکارم فاجتنب المحارم؛

  .اگر خواهان مکارم و بزرگواري ها هستی از حرام ها دوري کن
  ):ع(امام صادق

فسکم فإن کانت فیکم فاحمدوا اهللا عزوجل و ارغبوا إلیه فی بمکارم األخالق، فامتحنوا أن) ص(إن اهللا تبارك و تعالی خص رسول اهللا
   الیقین، و القناعه، و الصبر، و الشکر، و الحلم، و حسن الخلق، و السخاء، و الغیره، و الشجاعه، و المروءه؛- فذکرها عشره-الزیاده منها

ز خود را بیازمایید، اگر این صفت ها در شما پس شما نی. را به مکارم اخالق مخصوص گردانید) ص(خداي تبارك و تعالی رسول خدا
یقین، قناعت، صبر، شکر،  : - سپس آن ده خصلت را بر شمردند-بود خداي عزوجل را سپاس گویید و از او این مکارم را بیشتر بخواهید

  .بردباري، خوش اخالقی، سخاوت، غیرت، شجاعت و جوانمردي
  ):ع(امام صادق

  مکارم األخالق؟ الصفح عن الناس، و مواساه الرجل أخاه فی ماله، و ذکراهللا کثیراً؛أال احدثک ب : -لجراح المدائنی
در مال خود و بسیار ) دینی(آیا به تو بگویم که مکارم اخالق چیست؟ گذشت کردن از مردم، سهیم کردن برادر: به جراح مدائنی فرمودند

  .به یاد خدا بودن
  ):ع(امام صادق

صدق البأس، و صدق اللسان، و أداء األمانه، وصله الرحم، و إقراء الضیف، و إطعام ...:  تکون فیک فلتکنالمکارم عشر، فإن استطعت أن
  .السائل، و المکافاه علی الصنائع، و التذمم للجار، و التذمم للصاحب، ورأسهن الحیاء

امانتداري، صله رحم، میهمان نوازي، اطعام استقامت در سختی ها، راستگویی، ...: اگر می توانی آنها را داشته باش: مکارم ده تاست
  .أس همه، حیانیازمند، جبران کردن نیکی ها، رعایت حق و حرمت همسایه، مراعات حق و حرمت رفیق و در ر
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   اخالق-20

  ):ع(امام حسین
  الخلق الحسن عباده؛

  .خوش اخالقی عبادت است
  ):ع(امام صادق

  ن الناس؛إن مما یزین اإلسالم األخالق الحسنه فیما بی
  .خوش اخالقی در بین مردم زینت اسالم است

  ):ع(امام علی
  من حسنت خلیقته طابت عشرته؛

  .هرکس خوش اخالق باشد، زندگی اش پاکیزه و گوارا می گردد
  ):ع(امام صادق

  البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی األعمار؛
  . می کندنیکی و خوش اخالقی، شهرها را آباد و عمرها را زیاد

  ):ع(امام علی
  :حسن األخالق یدر األرزاق و یونس الرفاق

  .خوش اخالقی روزي ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید می آورد
  ):ص(رسول اکرم

؛   حسنوا أخالقکم و الطفوا بجیرانکم و أکرموا نساء کم تدخلوا الجنه بغیر حسابٍ
  .ان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامی بدارید تا بی حساب وارد بهشت شویداخالق خود را نیکو کنید و با همسایگ

  ):ع(امام علی
  ادك إیاه یعود لذیذاً؛عود نفسک الجمیل فباعتی
  .عادت بده که اگر به آنها عادت کنی برایت لذت بخش می شوند) خداپسندانه(خودت را به کارهاي زیبا

  ):ع(امام علی
  الق الحسنه فإن العبد المؤمن یبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم؛روضوا أنفسکم علی األخ

خودتان را بر خوش اخالقی تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخالقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار می 
  .رسد

  ):ع(امام صادق
؛ و تلقی أخاكتلین جانبک و تطیب کالمک: لما سئل عن حد حسن الخلق    ببشرٍ حسنٍ

نرمخو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرویی : در پاسخ به پرسش از معناي خوش اخالقی فرمودند
  .برخورد کنی
  ):ص(رسول اکرم

  ؤلفون؛أحسنکم أخالقاً الموطئون اکنافاً، الذین یألفون و ی: قال. بلی یا رسول اهللا: أال انبئکم بخیارکم؟ قالوا
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خوش اخالق ترین شما، آنان که نرمخو و : حضرت فرمودند. چرا، اي رسول خدا: آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض کردند
  .بی آزارند، با دیگران انس می گیرند و دیگران نیز با آنان انس و الفت می گیرند

  
   وفاي به عهد-21

  ):ص(رسول اکرم
  قف اصدقکم للحدیث و اداکم لالمانه و اوفاکم بالعهد و احسنکم خلقاً و اقربکم من الناس؛اقربکم غداً منی فی المو

  .نزدیک ترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخالق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است
  ):ص(رسول اکرم

  ذا وعد؛من کان یؤمن باهللا و الیوم اآلخر فلیف ا
  .هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگاه وعده می دهد باید وفا کند

  ):ص(رسول اکرم
من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و 

  حرمت غیبته؛
وغ نگوید، خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادري با او واجب هرکس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، در

  .و غیبتش حرام است
  ):ص(رسول اکرم

بالعهد لمسلم او کافراً و اداء االمانه الی مسلم کان اؤ و الوفاء بر الوالدین مسلماً کان اؤ کافراً : ثالث لیس الحد من الناس فیهن رخصه
  .کافراً

به عهد با مسلمان یا کافر و اداي نیکی به پدر و مادر مسلمان باشند یا کافر، وفاي : که ترك آن براي هیچ کس جایز نیستسه چیز است 
  .امانت به مسلمان یا کافر

  ):ص(رسول اکرم
  البغی و المکر و النکث؛: ثالث من کن فیه فهی راجعه علی صاحبها

  .ظلم کردن، فریب دادن و تخلف از وعده: بر می گرددبه خود او ) آثارش(سه خصلت است که در هر کس باشد
  ):ع(امام علی

  لیس من فرائض اهللا شیء الناس اشد علیه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛
ف، بیشتر بر آن اتفاق نظر هیچ یک از فرائض الهی همانند وفاي به عهد نیست که مردم با هم خواسته هاي گوناگون و دیدگاههاي مختل

  .داشته باشند
  ):ع(امام علی
  فان الخلف یوجب المقت عند اهللا و الناس؛... ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفک ... و إیاك 

  .بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می شود
  ):ع(امام علی

  ال تعدن عده ال تثق من نفسک بانجازها؛
  . از وفاي به آن اطمینان نداريوعده اي نده که

  ):ع(امام علی
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  ال تعتمد علی موده من ال یوفی بعهده؛
  .به دوستی که به عهد خود وفا نمی کند اعتماد نکن

  ):ع(امام سجاد
  قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد؛): ع(اخبرنی بجمیع شرایع الدین قال): ع(قلت لعلی بن الحسین

  .حقگویی، قضاوت عادالنه و وفاي به عهد: فرمودند) ع(مرا از تمام دستورهاي دین آگاه کنید امام: ض کردمعر): ع(به امام سجاد
  

   گذشت-22
  ):ع(امام علی

  العفو تاج المکارم؛
  .گذشت، اوج بزرگواریهاست

  ):ص(رسول اکرم
  العافون عن الناس؛: جره علی اهللا؟ قالمن ذاالذي أ: لیقم من أجره علی اهللا و لیدخل الجنه قیل: إذا اوقف العباد نادي مناد

گفته می . آن کس که مزدش با خداست بر خیزد و به بهشت رود: هنگامی که بندگان در پیشگاه خدا می ایستند، آواز دهنده اي ندا دهد
  .گذشت کنندگان از مردم: چه کسی مزدش با خداست؟ می گوید: شود

  ):ص(رسول اکرم
  من کثر عفوه مد فی عمره؛

  . پر گذشت باشد، عمرش طوالنی شودهرکس
  ):ع(امام رضا

  ما التقت فئتان قط إال نصر أعظمهما عفواً؛
  .هرگز دو گروه با هم رویاروي نشدند، مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز شد

  ):ص(رسول اکرم
  من عفا عن مظلمه أبد له اهللا بها عزاً فی الدنیا و االخره؛

  .ده گذشت کند، خداوند به جاي آن در دنیا و آخرت به او عزت می بخشدهرکس از ظلمی که در حق او ش
  ):ع(امام حسین

  إن أعفی الناس من عفا عند قدرته؛
  .با گذشت ترین مردم، کسی است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند

  ):ص(رسول اکرم
  تعافوا تسقط الضغائن بینکم؛

  .بین بروداز یکدیگر گذشت کنید، تا کینه هاي میان شما از 
  ):ع(امام رضا

؛ : -) فاصفح الصفح الجمیل: (فی قوله تعالی   عفو من غیر عقوبه و ال تعنیف و ال عتبٍ
  .مقصود، گذشت بدون مجازات و تندي و سرزنش است: فرمودند...) پس گذشت کن گذشتی زیبا(درباره آیه 
  ):ع(امام علی

  شر الناس من ال یعفو عن الزله و ال یسترالعوره؛
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  .ین مردم کسی است که خطاي دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاندبدتر
  ):ع(امام علی

  جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه ما لم یکن ثلماً فی الدین أو وهناً فی سلطان اإلسالم؛
  .ی پدید نیاوردبه نیکی پاداش ده و از بدي درگذر، به شرط آن که به دین لطمه اي نزند یا در قدرت اسالم ضعف) بدي یا خوبی را(
  

   راستگویی-23
  ):ع(امام صادق

  إن اهللا عزوجل لم یبعث نبیاً إال بصدق الحدیث و أداء األمانه إلی البر و الفاجر؛
  .خداي عزوجل هیچ پیامبري را نفرستاد، مگر با راستگویی، و برگرداندن امانت به نیکوکار و یا بدکار

  ):ع(امام صادق
  عزوجل یعلم أنه صادق و تصدقه نفسه تعلم أنه صادق؛إن الصادق أول من یصدقه اهللا 

راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند، خداي عزوجل است که می داند او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش می کند که می 
  .داند راستگوست

  ):ص(رسول اکرم
  ک فی العاجل فإنه یضرك فی اآلجل؛یا علی اصدق و إن ضرك فی العاجل فإنه ینفعک فی اآلجل و ال تکذب و إن ینفع

اي علی راست بگو اگر چه در حال حاضر به ضرر تو باشد ولی در آینده به نفع توست و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو 
  .باشد ولی در آینده به ضرر توست

  ):ع(امام علی
   وعفه بطن وحسن خلق؛أربع من أعطیهن فقد أعطی خیر الدنیا و االخره صدق حدیث و أداء أمانه

  .راستگویی، اداء امانت، حالل خوري و خوش اخالقی: چهار چیز است که به هرکس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است
  ):ع(امام علی

  الصادق عی شفا منجاه و کرامه و الکاذب علی شرف مهواه و مهانه؛
  . لبه پرتگاه و خواريراستگو در آستانه نجات و بزرگواري است و دروغگو در

  ):ع(امام صادق
ال تغتروا بصالتهم و ال بصیامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصاله و الصوم حتی لو ترکه استوحش، ولکن اختبر وهم عند صدق الحدیث و 

  أداء االمانه؛
 را ترك گوید، احساس ترس می کند، فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها

  .بلکه آنها را به راستگویی و امانتداري بیازمایید
  ):ص(رسول اکرم

  الحیاء و األمانه و المصدق؛: إذا رأیت من أخیک ثالث خصال فارجه
  .حیا، امانتداري و راستگویی: سه صفت دیدي به او امیدوار باش) دینی(هرگاه در برادر 

  ):ع(امام علی
  دوق اللسان بذول اإلحسان؛المؤمن ص

  .مؤمن بسیار راستگو و بسیار نیکوکار است
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  ):ع(امام صادق
  :من صدق لسانه زکی عمله

  .هرکس راستگو باشد عملش پاکیزه می شود و رشد می کند
  ):ع(امام علی

   یبلغ الصادق بصدقه ما یبلغه الکاذب باحتیاله؛
  .و با حیله گري خودراستگو، با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگ

  
   دروغگویی-24

  ):ص(رسول اکرم
  ال تکذب؛): ص(یا رسول اهللا علمنی خلقاً یجمع لی خیرالدنیا و االخره فقالٌ: فقال) ص(إن رجالً أتی سیدنا رسول اهللا

  .دروغ نگو:  و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودندبه من اخالقی بیاموزید که خیر دنیا: عرض کرد) ص(مردي به رسول خدا
  ):ع(امام علی

  لیس الکذب من خالئق اإلسالم؛
  .دروغگویی از اخالق اسالم نیست

  ): ع(امام علی
  اإلیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرك علی الکذب حیث ینفعک؛) عالمه(
  .دهیایمان، این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی، گرچه به سود تو باشد، ترجیح ) نشانه(

  ):ص(رسول اکرم
أنا زعیم ببیت فی ربض الجنه، و بیت فی وسط الجنه، و بیت فی أعلی الجنه لمن ترك المراء و إن کان محقاً، و لمن ترك الکذب و إن 

  کان هازالً، و لمن حسن خلقه؛
شد و کسی که اخالقش را نیکو من بر کسی که مجادله را رها کند، هرچند حق با او باشد و کسی که دروغ نگوید، هرچند به شوخی با
  .گرداند، خانه اي در حومه بهشت و خانه اي در مرکز بهشت و خانه اي در باالي بهشت ضمانت می کنم

  ):ع(امام سجاد
  اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر، فی کل جد و هزل فإن الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر؛

یش بپرهیزید، زیرا انسان هرگاه در چیز کوچک دروغ بگوید، به گفتن دروغ بزرگ نیز جرئت از دروغ کوچک و بزرگش، جدي و شوخ
  .پیدا می کند
  ):ص(رسول اکرم

  الکذب ینقص الرزق؛
  .دروغ، روزي را کم می کند

  ):ع(امام علی
  سخط اهللا علیه و استهانه الناس به و مقت المالئکه له؛: یکتسب الکاذب بکذبه ثالثاً

خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقیر آمیز مردم را نسبت به خود و دشمنی : غگویی خود سه چیز بدست می آورددروغگو با درو
  .فرشتگان را نسبت به خود

  ):ع(امام صادق
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  علی الکذابین النسیان؛) به(إن مما أعان اهللا
  .از جمله کمکهاي خداوند بر ضد دروغگویان فراموشی است

  ):ص(رسول اکرم
ما أردت أن تعطیه؟ ) ص(ها تعال اعطک، فقال لها رسول اهللا: قاعد فی بیتنا، فقالت) ص(دعتنی أمی یوماً و رسول اهللا:  عامرعبد اهللا بن

  أما إنک لو لم تعطه شیئاً کتبت علیک کذبه؛) ص(أردت أن اعطیه تمراً، فقال لها رسول اهللا: قالت
به ) ص(رسول خدا. بدهم) چیزي(بیا به تو: مادرم مرا صدا زد و گفت. ودنددر خانه ما نشسته ب) ص(روزي رسول خدا: عبداهللا بن عامر
بدان که اگر : به مادرم فرمودند) ص(رسول خدا. می خواهم خرمایی به او بدهم: می خواهی چه به او بدهی؟ عرض کر: او فرمودند

  .چیزي به او ندهی، دروغ برایت نوشته می شود
  ):ص(رسول اکرم

  لکذب فی الصالح و أبغض الصدق فی الفساد؛إن اهللا عزوجل أحب ا
  .خداوند عزوجل، دروغی را که باعث صلح و آشتی شود دوست دارد و از راستی که باعث فتنه شود بیزار است

  
   گشاده رویی-25

  ):ع(امام علی
  البشر أول البر؛

  .گشاده رویی، سرآغاز نیکی است
  ):ص(رسول اکرم

  حسن البشر یذهب بالسخیمه؛
  .ی کینه را از بین می بردگشاده روی
  ):ع(امام علی

  البشر شیمه الحر؛
  .گشاده رویی خوي آزاده است

  ):ص(رسول اکرم
  کن بشاشاً فإن یحب البشاشین و یبغض العبوس کریه الوجه؛

  .گشاده رو باش که خداوند انسان هاي گشاده رو را دوست دارد و با اخموي ترشرو دشمن است
  ):ع(امام علی

  کرم نفسک؛بشرك یدل علی 
  .گشاده رویی تو نشانگر بزرگواري و کرامت نفس توست

  ):ع(امام صادق
   اهللا و یدخالن النار؛صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخالن الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من

  .ر می کنند و به دوزخ برندنیکوکاري و گشاده رویی، محبت آورند و به بهشت می برند و بخل و ترشرویی از خدا دو
  ):ع(امام علی

  بالبشر و بسط الوجه یحسن موقع البذل؛
  .با گشاده رویی و خوشرویی، بخشش ارزش پیدا می کند
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  ):ص(رسول اکرم
  إنکم لن تسعوا الناس بأموالکم فالقوهم بطالقه الوجه و حسن البشر؛

  .زید، پس با آنان با گشاده رویی تمام برخورد کنیدشما هرگز نمی توانید با اموال خود همه مردم را بهره مند سا
  ):ع(امام علی

  إذا لقیتم إخوانکم فتصافحوا و أظهروا لهم البشاشه و البشر تتفرقوا ما علیکم من األوزار ذهب؛
  .استته هرگاه با برادران خود روبرو شدید و دست دادید و خوشرویی و گشاده رویی نشان دادید، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخ

  ):ص(رسول اکرم
  بسط الوجه زینه الحلم؛

  .گشاده رویی زینت بردباري است
  

   حیا-26
  ):ع(امام علی

  الحیاء مفتاح کل الخیر؛
  .حیا کلید همه خوبی هاست

  ):ص(رسول اکرم
  الحیاء زینه األسالم؛

  .حیا زینت اسالم است
  ):ص(رسول اکرم

  إن اهللا یحب الحیی الحلیم العفیف المتعفف؛
  .ند انسان با حیاي بردبار پاك دامنی را که پاکدامنی می ورزد، دوست داردخداو

  ):ع(امام کاظم
  الحیاء من األیمان و األیمان فی الجنه و البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار؛

  .حیا از ایمان و ایمان در بهشت است و بدزبانی از بی مهري و بدرفتاري است و بدرفتاري در جهنم است
  ):ع(صادقامام 

  الحیاء علی وجهین فمنه ضعف و منه قوه و إسالم و إیمان؛
  .یکی حیاي ضعف و ناتوانی و دیگري حیاي قدرت و اسالم و ایمان: حیا بر دو گونه است

  ):ص(رسول اکرم
  الحیاء عشره أجزاء فتسعه فی النساء وواحد فی الرجال؛

  .ردانحیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یک جزء در م
  ):ع(امام علی

  غایه الحیاء أن یستحیی المرء من نفسه؛
  .اوج حیا این است که آدمی از خودش حیا کند

  ):ع(امام علی
  :خدمه الرجل ضیفه و قیامه عن مجلسه ألبیه و معلمه و طلب الحق و إن قل: ثالث ال یستحیی منهن
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  .برابر پدر و آموزگار خویش و طلب حق گرچه اندك باشدخدمت به میهمان، از جا برخاستن در : از سه کار حیا نباید کرد
  ):ع(امام علی

  الحیاء من اهللا یمحو کثیراً من الخطایا؛
  .حیا از خدا بسیاري از گناهان را پاك می کند

  ):ص(رسول اکرم
ر، و البشاشه، و السماحه، و الظفر، و و الرأفه، و المراقبه هللا فی السر و العالنیه، و السالمه، و اجتناب الشأما الحیاء فیتشعب منه اللین، 

  حسن الثناء علی المرء فی الناس، فهذا ما أصاب العاقل باحیاء ، فطوبی لمن قبل نصیحه اهللا و خاف فضیحته؛
نرمش، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان، سالمت، دوري از بدي، خوشرویی، گذشت، : اما شاخه هاي حیا عبارتند از

خوشا بحال کسی که نصیحت خدا ر ابپذیرد .  پیروزي و خوشنامی در میان مردم، اینها فوایدي است که خردمند از حیا می بردبخشندگی،
  .و از رسوایی خودش بترسد

  
   مدارا-27

  ):ص(رسول اکرم
  أمرنی ربی بمداراه الناس کما أمرنی بأداء الفرائض؛
  .ان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده استپروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرم

  ):ص(رسول اکرم
  .أعقل الناس أشدهم مداراه للناس

  .عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند
  ):ص(رسول اکرم

  من أعطی حظه من الرفق فقد أعطی حظه من خیر الدنیا و االخره؛
  . بدون شک بهره اش را از خیر دنیا و آخرت داده اندهرکس را که بهره اي از مدارا داده اند،

  ):ص(رسول اکرم
  :ما کان الرفق فی شی ء إال زانه

  .مدارا با چیزي همراه نشد مگر آن که آن را زینت بخشید
  ):ص(رسول اکرم

  إن اهللا یحب الرفق و یعین علیه؛
  .خداوند مدارا را دوست دارد و انسان را بر انجام آن یاري می کند

  ):ع(م علیاما
  لیس الحکیم من لم یدار من ال یجد بداً من مداراته؛

  .حکیم نیست آن کس که مدارا نکند با کسی که چاره اي جز مدارا کردن با او نیست
  ):ص(رسول اکرم

  إن األنبیاء إنما فضلهم اهللا علی خلقه بشده مداراتهم ألعداء دین اهللا و حسن تقیتهم ألجل إخوانهم فی اهللا؛
از این رو پیامبران را بر دیگر مردمان برتري داد که با دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می کردند و براي حفظ برادران خداوند 

  .همکیش خود نیکو تقیه می کردند
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  ):ع(امام حسین
  من أحجم عن الرأي و عییت به الحیل کان الرفق مفتاحه؛

  .ه شود، کلیدش مدارا استهرکس فکرش به جایی نرسد و راه تدبیر بر او بست
  ):ع(امام صادق

أي للناس کلهم مؤمنهم و مخالفهم، أما المومنون فیبسط لهم وجهه، و أما المخالفون فیکلمهم  : -)و قولوا للناس حسناً(فی قوله تعالی
  بالمداراه ال جتذابهم إلی االیمان، فإنه بأیسر من ذلک یکف شرورهم عن نفسه، و عن إخوانه المؤمنین؛

اما با مؤمنان باید گشاده رو بود و اما با . مقصود همه مردمان اعم از مؤمن و کافر است: فرمود) و با مردم سخن نیکو گویید(رباره آیهد
کافران باید به نرمی و مدارا سخن گفت، تا به سوي ایمان کشیده شوند و کمترین ثمرش این است که خود و برادران مؤمنش را از گزند 

  .ی داردآنان مصون م
  ):ع(امام علی

  دار الناس تأمن غوائلهم و تسلم من مکایدهم؛
  .با مردم مدارا کن، تا از گزندهایشان در امان باشی و از نیرنگهایشان سالم بمانی

  
   انصاف-28

  ):ص(رسول اکرم
؟ قال) ع(ألمیر المؤمنین أعظمکم حلماً، و أبرکم بقرابته و أشدکم أحسنکم خلقاً، و : بلی یا رسول اهللا قال: أال اخبرکم، بأشبهکم بی خلقاً

  من نفسه إنصافاً؛
. آري، اي رسول خدا: آیا تو را خبر ندهم که اخالق کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند: فرمودند) ع(به امیرالمومنین

  .با انصاف تر باشدآن کس که از همه شما خوش اخالق تر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و : فرمودند
  ):ع(امام علی

  اإلنصاف أفضل الفضائل؛
  .انصاف، برترین ارزشهاست

  ):ع(امام علی
  اإلنصاف یرفع الخالف و یوجب االیتالف؛

  .انصاف، اختالفات را از بین می برد و موجب الفت و همبستگی می شود
  ):ع(امام علی

  من أنصف انصف؛
  .هرکس با انصاف باشد، انصاف می بیند

  ):ع( علیامام
  زکاه القدره اإلنصاف؛

  .زکات قدرت، انصاف است
  ):ع(امام صادق

  من أنصف الناس من نفسه رضی به حکماً لغیره؛
  .هرکس با مردم منصفانه رفتار کند، دیگران داوري او را می پذیرند
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  ):ع(امام علی
  أعدل الناس من أنصف من ظلمه؛

  . کرده با انصاف رفتار کندعادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم
  ):ص(رسول اکرم

  من حقاً؛من واسی الفقیر و أنصف الناس من نفسه فذلک المؤ
  .هرکس به نیازمند کمک مالی کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسی مؤمن حقیقی است

  ):ع(امام علی
  و و الصدیق؛أنصف الناس من نفسک و أهلک و خاصتک و من لک فیه هوي و اعدل فی العد

  .خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانی که به آنان عالقه داري، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن به عدالت رفتار کن
  ):ص(رسول اکرم

م العذاب نظر أنصف الناس من نفسک و انصح األمه و ارحمهم فإذا کنت کذلک و غضب اهللا علی أهل بلده أنت فیها و أراد أن ینزل علیه
  ؛)و ما کان ربک لیهلک القري بظلمٍ و أهلها مصلحون: (إلیک فرحمهم بک، یقول اهللا تعالی

با مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیر خواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودي و خداوند بر مردم آبادیی که تو در آن به سرمی 
خداي متعال می . رو فرستد، به تو نگاه می کند و به خاطر تو به آن مردم رحم می کندبري خشم گرفت و خواست بر آنان عذاب ف

  ).بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش درستکارند، به ستمی هالك کند) هرگز(و پروردگار تو (فرماید
  

   دوستی-29
  ):ره(لقمان حکیم

  .یا بنی ال تعد بعد تقوي اهللا من أن تتخذ صاحباً صالحاً
  .فرزندم بعد از تقواي الهی از گرفتن دوست شایسته نگذر

  ):ص(رسول اکرم
  من أراد اهللا به خیراً رزقه اهللا خلیالً صالحاً؛

  .هرکس که خداوند براي او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب وي خواهد نمود
  ):ره(لقمان حکیم

؛یا بنی اتخذ ألف صدیق و ألف قلیل و ال تتخذ عدواً واحداً و ال   واحد کثیرٌ
  .فرزندم هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر که یک دشمن هم زیاد است

  ):ص(رسول اکرم
  الجلیس الصالح خیر من الوحده، و الموحده خیر من جلیس السوء؛

  .هم نشین خوب، از تنهایی بهتر است و تنهایی از هم نشین بد بهتر است
  ):ع(امام علی

   فی اتخاذ األخوان االعتبار دفعه االغترار إلی صحبه الفجار؛من لم یقدم
  .امتحان را مقدم ندارد، فریب خوردگی او را به مصاحبت با بدکاران می کشاند) دوستان(هرکس در انتخاب برادران

  ):ع(امام علی
  خیر إخوانک من دعاك إلی صدق المقال بصدق مقاله و ندبک إلی أفضل األعمال بحسن أعماله؛
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، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی بخواند و با اعمال نیک خود، تو را به بهترین اعمال بر )دوستت(هترین برادرانتب
  .انگیزد

  ):ع(امام صادق
  ال ینبغی للمرء المسلم أن یواخی الفاجر و ال األحمق و ال الکذاب؛

  . کندسزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت
  ):ص(رسول اکرم

  إهداء العیب، و حفظ الغیب، و المعونه فی الشده؛: ثالثه تخلص الموده
هدیه کردن عیب هاي یکدیگر، در غیبت دوست پاس خاطر او را داشتن و بدگویی نکردن و یاري : سه چیز دوستی را یکرنگ می سازد

  .رساندن در سختی
  ):ع(امام علی

   و العدوان معیناً علی البر و اإلحسان؛الصدیق من کان ناهیاً عن الظلم
  .دوست، کسی است که از ظلم و تجاوزگري باز دارد و بر انجام خوبی و نیکی یاري کند

  ):ع(امام علی
  ؟...للعامه بشرك و محبتک و لعدوك عدلک و إنصافک... و ابذل

  .بکار گیرگشاده رویی و دوستی ات را براي عمومی مردم و عدالت و انصافت را براي دشمنت 
  

   مشورت-30
  ):ص(رسول اکرم

  ما یستغنی رجل عن مشوره؛
  .هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست

  ):ع(امام حسن
  ما تشاور قوم إال هدوا إلی رشدهم؛

  .ا پیدا کردندهیچ ملتی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود ر
  ):ع(امام علی

  جارب و الحزم؛ التاخیر من شاورت ذوواالنهی و العلم و اولو
  .بهترین کسی که با او مشورت کنی کسی است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و دور اندیشی باشد

  ):ع(امام علی
  من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛

  .هرکس خود رأي شد هالك می شود و هرکس با افراد صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک می شود
  ):ص(سول اکرمر

  مشاوره العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من اهللا فإذا أشار علیک الناصح العاقل فإیاك و الخالف فإن فی ذلک العطب؛
مشورت کردن با عاقل خیرخواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقی است از جانب خداوند، پس هرگاه خیرخواه عاقل تورا راهنمایی 

  .نی که موجب نابودي می شودکرد، مبادا مخالفت ک
  ):ع(امام علی
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  شاور فی امورك الذین یخشون اهللا ترشد؛
  .در کارهاي خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بیابی

  ):ع(امام علی
  ال تستشر الکذاب فإنه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعه علیک القریب؛

  . سراب، دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دوربا دروغگو مشورت نکن، چون دروغگو، مانند
  ):ص(رسول اکرم

  من استشاره أخوه المؤمن فلم یمحضه النصیحه سلبه اهللا لبه؛
  .هرکس برادر مؤمنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند، خداوند عقلش را از او بگیرد

  ):ع(امام سجاد
  ه رأیاً أشرت علیه و إن لم تعلم أرشدته إلی من یعلم؛حق المستشیران إن علمت أن ل

در آن (حق مشورت کننده این است، که اگر براي راهنمایی او نظر داري، راهنمائیش کنی و اگر اطالعی نداشته باشی او را به کسی که 
  .آگاهی دارد راهنمایی کنی) زمینه

  ):ص(رسول اکرم
  لمخرج و ال تشاور البخیل فإنه یقصربک عن غایتک و ال تشاور حریصاً فإنه یزین لک شرها؛یا علی ال تشاور جباناً فإنه یضیق علیک ا

بخیل مشورت مکن، زیرا او تو را از هدفت اي علی با ترسو مشورت مکن، زیرا با او راه بیرون آمدن از مشکل را بر تو تنگ می کند و با 
  .را در نظرت زیبا جلوه می دهدزیرا او حریص بودن باز می دارد و با حریص مشورت مکن، 

  
   شجاعت-31

  ):ع(امام علی
  الشجاعه عز حاضر، الجبن ذل ظاهر؛

  .شجاعت عزتی است آماده، ترس ذلتی است آشکار
  ):ع(امام علی

  الشجاعه نصره حاضره و فضیله ظاهره؛
  .شجاعت، نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است

  ):ع(امام علی
  عها اهللا سیحانه فیمن أحبه و امتحنه؛السخاء و الشجاعه غرائز شریفه، یض

سخاوت و شجاعت خصلت هاي واالیی هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هرکس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می 
  .گذارد

  ):ع(امام علی
  ؛... الذل و طلب الذکر السخاء بالنفس و األنفه من: جبلت الشجاعه علی ثالث طبائع، لکل واحده منهن فضیله لیست لالخري

از خودگذشتگی، تن ندادن به خواري و : شجاعت بر سه خصلت سرشته شده که هریک از آنها فضیلتی دارد که دیگري فاقد آن است
  .ذلت و نامجویی

  ):ع(امام علی
  ثمره الشجاعه الغیره؛
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  .غیرت میوه شجاعت است
  ):ع(امام صادق

  رف الحلیم إال عند الغضب و ال الشجاع إال عند الحرب و ال أخ إال عند الحاجه؛ال یع: ثالثه ال تعرف إال فی ثالث مواطن
  .بردبار جز در هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندي: سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند

  ):ع(امام علی
؛   ال آشجع من لبیبٍ

  .شجاع تر از خردمند، وجود ندارد
  ):ع(امام علی

  لو تمیزت األشیاء لکان الصدق مع الشجاعه و کان الجبن مع الکذب؛
  .اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند، هر آینه راستی با شجاعت باشد و بزدلی با دروغ

  ):ع(امام علی
  آفه الشجاعه إضاعه الحزم؛

  .آفت شجاعت، فرو گذاشتن دوراندیشی است
  ):ع(امام علی

  جاعه ألن الناس لواستعملوا العدل عموماً فی جمیعهم ال ستغنوا عن الشجاعه؛العدل أفضل من الش
  .عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگی عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند

 
   بردباري-32

  ):ع(امام صادق
زاً فیذل أو یکون صادقاً فیتهم أو یدعو إلی الحق فیستخف به أو أن یؤذي أن یکون عزی: و الحلم یدور علی خمسه أوجه... الحلم سراج اهللا

  ؛...بال جرم أو أن یطالب بالحق و یخالفوه فیه، فإن آتیت کال منها حقه فقد اصبت
ود، شخص عزیز باشد و خوار شود، راستگو باشد و نسبت ناروا داده ش: پنج چیز است که بردباري می طلبد... بردباري چراغ خداست 

به حق دعوت کند و سبکش بشمارند، بی گناه باشد و اذیت شود، حق طلبی کند و با او مخالفت کنند، اگر در هر پنج مورد، به حق 
  ...رفتار کنی، بردبار هستی 

  ):ع(امام علی
  الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک و قاتل هواك بعقلک؛

ده و عقل شمشیري برنده است، پس عیبهاي اخالقی خود را با بردباري بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست بردباري پرده اي پوشانن
  .برخیز

  ):ع(امام علی
  إن لم تکن حلیماً فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم إال أوشک أن یکون منهم،

  . گروهی کند و بزودي یکی از آنان نشوداگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه
  ):ص(رسول اکرم

  کاد الحلیم أن یکون نبیاً؛
  .آدم بردبار به پیامبري نزدیک است
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  ):ص(رسول اکرم
  لیس بحلیم من لم یعاشر بالمعروف من البد له من معاشرته حتی یجعل اهللا من ذلک مخرجاً؛

و ندارد به نیکی معاشرت نکند تا این که خداوند براي او راه نجاتی از معاشرت بردبار نیست آن که با کسی که چاره اي جز معاشرت با ا
  .با وي فراهم آورد

  ):ع(امام علی
  الحلم یطفی نار الغضب و الحده تؤجج إحراقه؛

  .بردباري آتش خشم را فرو می نشاند و تندي آن را شعله ور تر می کند
  ):ع(امام علی

  انتقم، إنما الحلیم من إذا قدر عفا و کان الحلم غالباً علی کل أمره؛لیس الحلیم من عجز فهجم و إذا قدر 
کسی که چون ناتوان شود هجوم برد و چون قدرت یابد انتقام گیرد بردبار نیست، بلکه بردبار کسی است که قدرت داشته باشد اما 

  .گذشت کند و بردباري بر تمامی امور او غالب باشد
  ):ع(امام علی

  ظفر به؛من حلم عن عدوه 
  .هرکس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز می شود

  ):ع(امام علی
  من غاظک بقبح السفه علیک، فغظه بحسن الحلم عنه؛

  .هرکس با زشتی سبکسري تو را خشمگین کرد تو با زیبایی بردباري او را به خشم آور
  ):ص(رسول اکرم

 من الضعه و رفع من الخساسه و تشهی الخیر و تقرب صاحبه من معالی الدرجات و فأما الحلم فمنه رکوب الجمیل، وصحبه األبرار و رفع
  العفو و المهل و المعروف و الصمت فهذا ما یتشعب للعاقل بحلمه؛

آراسته شدن به خوبیها، هم نشینی با نیکان، ارجمند شدن، عزیز گشتن، رغبت به نیکی، نزدیک شدن بردبار به درجات : حاصل بردباري
  .اینها ثمره بردباري عاقل است. گذشت، آرامش و تأنی، احسان و خاموشیعالی، 

  
   خشم-33

  ):ص(رسول اکرم
  اال ان خیر الرجال من کان بطی ء الغضب سریع الرضا؛

  .بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر به خشم آیند و زود راضی شوند
  ):ص(رسول اکرم

  من جرعه غیظ کظمها ابتغاء وجه اهللا؛ما تجرع عبد جرعه افضل عند اهللا 
  .انسان هیچ جرعه اي ننوشید که نزد خدا از جرعه خشمی که براي رضاي خدا فرو خورد بهتر باشد

  ):ص(رسول اکرم
  ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من النار و انما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احد کم فلیتوضا؛

  .پس هرگاه یکی از شما به خشم آمد، وضو بگیرد. تش آفریده است و آتش با آب خاموش می شودخشم از شیطان و شیطان از آ
  ):ص(رسول اکرم
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  الصرعه کل الصرعه الذي یغضب فیشتد غضبه و یحمر وجهه و یقشعر شعره فیصرع غضبه؛
، اما بر خشم خود چیره کمال دلیري آن است که کسی خشمگین شود و خشمش شدت گیرد و جهره اش سرخ شود و موهایش بلرزد

  .گردد
  ):ع(امام علی

  یبدي المعائب و یدنی الشر و یباعد الخیر؛: بئس القرین الغضب
  .عیب ها را آشکار، بدي ها را نزدیک و خوبی ها را دور می کند: خشم هم نشین بسیار بدي است

  ):ع(امام علی
  اقدر الناس علی الصواب من لم یغضب؛

  .رست کسی است که خشمگین نشودتواناترین مردم در تشخیص د
  ):ع(امام صادق

  لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه؛
  .کسی که هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نیست

  ):ع(امام صادق
  .من غضب علیک ثالث مرات و لم یقل فیک سوءاً فاتخذه لنفسک خلیالً
  .به دوستی انتخاب کنهرکس سه بار بر تو خشم گرفت ولی به تو بد نگفت، او را براي خود 

  ):ع(امام صادق
  المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و الذي اذا قدر لم یأخذ اکثر مما له؛

مؤمن چون خشمگین شود، خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون خشنود شود، خشنودیش او را به باطل نکشاند و چون قدرت یابد 
  .ق خود نگیردبیش از ح
  ):ع(امام هادي

  الغضب علی من تملک لؤم؛
  .بر زیر دستان خشمگین شدن نشانه پستی است

  
   مردانگی-34

  ):ع(امام علی
  المروء ه اسم جامع لسائر الفضائل و المحاسن؛

  .مردانگی، نامی است که همه بزرگواریها و خوبیها را در بر می گیرد
  ):ع(امام علی

) إن اهللا یأمر بالعدل و اإلحسان: (أو ما کفاکم اهللا فی کتابه إذا یقول: نتذاکر المروء ه، فقال: فیم أنتم؟ فقالوا –مر علی قوم یتحدثون 
  ؛!نصاف و اإلحسان التفضل، فما بعد هذا؟فالعدل اإل
رباره مردانگی گفتگو د: فرمودند درباره چه سخن می گویید؟ عرض کردند. بر گروهی عبور کردند که در حال گفتگو بودند) ع(امام علی
همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می : (آیا خداوند در کتاب خود پاسخ شما را نداده است، آنجا که می فرماید: فرمودند. می کنیم
  غیر از اینها چیز دیگري هم هست؟. عدل، انصاف است و احسان، نیکی و بخشش) دهد؟

  ):ع(امام علی
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  ه و اکتسابه ما یزینه؛المروءه اجتناب الرجل ما یشین
  .مردانگی، دوري کردن انسان است از آنچه مایه ننگ اوست و به دست آوردن آنچه که باعث آراستگی اوست

  ):ع(امام علی
  جماع المروءه أن ال تعمل فی السر ما تستحیی منه فی العالنیه؛

  .آن شرم داشته باشیاساس مردانگی، این است که در پنهان، کاري را نکنی که در آشکار از انجام 
  ):ع(امام علی

  یستدل علی مروءه الرجل ببث المعروف و بذل اإلحسان و ترك االمتنان؛
  .نشانه مردانگی انسان، به همه نیکی کردن و احسان نمودن و منت نگذاشتن است

  ):ع(امام علی
  اصل المروءه الحیاء و ثمرتها العفه؛

  .ریشه مردانگی حیا و میوه اش پاکدامنی است
  ):ع(امام علی

  من تمام المروءه أن تنسی الحق لک و تذکر الحق علیک؛
  .از کمال مردانگی است که حقی را که بر گردن دیگران داري، فراموش کنی و حقی را که دیگران بر گردن تو دارند، به یاد داشته باشی

  ):ع(امام علی
  بالصدق و الوفاء تکمل المروءه ألهلها؛

  .دانگی به کمال می رسدبا صداقت و وفاداري، مر
  ):ص(رسول اکرم

  المروءه إصالح المال؛
  .مردانگی، اصالح ثروت است

  ):ع(امام علی
  اقیلوا ذوي المروء آت عثراتهم، فما یعتر منهم عاثر إال وید اهللا بیده یرفعه؛

  . بگیرد و او را بلند کنداز لغزش جوانمردان در گذرید، زیرا که هیچ یک از آنان نلغزد، مگر این که دست خداوند دستش را
  

   سخاوت-35
  ):ع(امام علی

  السخاء یکسب المحبه و یزین األخالق؛
  .سخاوت، محبت آور و زینت اخالق است

  ):ع(امام صادق
؛ ألن السخاء عالیه شعاع نور السخاء من أخالق األنبیاء، و هو عماد اإلیمان، و ال یکون مؤمن إال سخیاً، و ال یکون سخیاً إال ذو یقین و همه 

  الیقین، و من عرف ما قصد هان علیه ما بذل؛
هیچ مؤمنی نیست مگر آن که بخشنده است و تنها آن کس بخشنده است که از یقین و . سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است

  .سان شودهرکس هدف را بشناسد بخشش بر او آ. همت واال برخوردار باشد؛ زیرا که بخشندگی پرتو نور یقین است
  ):ص(رسول اکرم
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  السخی قریب من اهللا، قریب من الناس، قریب من الجنه؛
  .سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است

  ):ع(امام صادق
ف فأما ما کان من مسأله فحیاء و تذمم؛ السخاء ما کان ابتداء  

اشد ناشی از شرمندگی و براي فرار از سرزنش سخاوت آن است که بی درخواست انجام گیرد، اما سخاوتی که در مقابل درخواست ب
  .است

  ):ع(امام رضا
  السخی یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه، و البخیل ال یأکل من طعام الناس لئال یأکلوا من طعامه؛

  .ندز غذاي او نخورسخاوتمند از غذاي مردم می خورد، تا مردم از غذاي او بخورند اما بخیل از غذاي مردم نمی خورد تا آنها نیز ا
  ):ص(رسول اکرم

  طعام السخی دواء و طعام الشحیح داء؛
  .غذاي سخاوتمند، داروست و غذاي بخیل، درد

  ):ع(امام صادق
  تخرج من مالک الحق الذي أوجبه اهللا علیک، فتضعه فی موضعه؛: -لما سئل عن حد السخاء 

ند بر اموال تو واجب کرده است، خارج کنی و آن را در جاي خودش حقوقی را که خداو: در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند
  .قرار دهی
  ):ص(رسول اکرم

  ؛!السخی بما ملک و أراد به وجه اهللا، و أما السخی فی معصیه اهللا فحمال سخط اهللا و غضبه و هو أبخل الناس علی نفسه فکیف لغیره
ت داشته باشد، اما کسی که در راه معصیت خدا دست و دل باز باشد، سخاوتمند کسی است که از اموال خود و براي رضاي خدا سخاو

  .چنین کسی بخیل ترین مردمان نسبت به خود است چه رسد به دیگران. بارکش ناخشنودي و خشم خداست
  ):ع(امام حسن عسگري

  إن للسخاء مقداراً فإن زاد علیه فهو سرف؛
  .ف استسخاوت اندازه اي دارد که اگر از آن فراتر رود اسرا

  ):ص(رسول اکرم
  إن اهللا یبغض البخیل فی حیاته، السخی عند وفاته؛

  .خداوند از کسی که در زندگی بخیل باشد و در هنگام مرگ سخی شود، نفرت دارد
  

   اسراف-36
  ):ع(امام صادق

  إن السرف یورث الفقر و إن القصد یورث الغنی؛
  .اسراف باعث فقر و میانه روي موجب بی نیازي می شود

  ):ع(امام باقر
  ؛)و الذین إذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا(مثل قوله، : و کیف ذلک یا أبه؟ قال: یا بنی علیک بالحسنه بین السیئتین تمحو هما قال
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ام تو را سفارش می کنم به انجام کار خیر وسط دو کار بد تا آن دو را محو کند، ام: فرمودند) ع(به فرزندش امام صادق) ع(امام باقر
همانطور که قرآن می گوید مؤمنین کسانی هستند که وقتی خرج : سئوال کردند چگونه چنین چیزي ممکن است؟ امام فرمودند) ع(صادق

  ).اسراف و سختگیري هر دو بدند و میانه روي وسط آنها خوب است(می کنند اسراف و یا سختگیري نمی کنند
  ):ع(امام صادق

  إنما اإلسراف فیما أتلف المال و أضر بالبدن؛... لیس فیما أصلح البدن أسراف 
  .در آنچه بدن را سالم نگه می دارد اسراف نیست بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را از بین می ببرد و به بدن صدمه بزند

  ):ع(امام صادق
  یشتري ما لیس له و یلبس ما لیس له و یأکل ما لیس له؛: للمسرف ثالث عالمات

  .آنچه در شأنش نیست خریداري می کند، آنچه در شأنش نیست:  نشانه دارداسراف کننده سه
  ):ع(امام صادق

  من أنفق شیئاً فی غیر طاعه اهللا فهو مبذر و من أنفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد؛
  .هرکس مالی را در غیر طاعت خداوند خرج کند، اسرافکار و هر کس که در راه خیر خرج نماید، میانه رو است

  ):ص( اکرمرسول
  زرع فی السبخه و الصنیعه عند غیر أهلها؛األکل علی الشبع و السراج فی القمر و ال: یا علی أربعه یذهبن ضیاعاً

 زراعت در زمینی که -3،)جائی که روشن است( روشن کردن چراغ در مهتاب-2 خوردن از سیري، -1: اي علی چهار چیز هدر می رود
  .سی که الیق آن نیست نیکی کردن به ک-4شوره زار است،
  ):ع(امام صادق

ما هذا إن کنتم شبعتم فإن کثیراً من الناس لم یشبعوا : روي أنه نظر الصادق إلی فاکهه قد رمیت من داره لم یستقص أکلها فغضب و قال
  فأطعموه من یحتاج الیه؛

اگر شما : و فرمودندانداخته اند، خشمگین شدند مشاهده کردند که سیبی را نیم خورده از خانه بیرون ) ع(نقل شده است که امام صادق
  .سیر هستید، خیلی از مردم گرسنه اند خوب بود آن را به نیازمندش می دادید

  ):ع(امام علی
  فدع اإلسراف مقتصداً و اذکر فی الیوم غداً و أمسک من المال بقدر ضرورتک و قدم الفضل لیوم حاجتک؛

یر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه دار و اضافی آن را براي روز اسراف را رها کن و میانه روي در پیش گ
  .پیش فرست) قیامت(نیازمندیت
  ):ع(امام صادق

  ؛...إبذالک ثوب صونک و إهراقک فضل إنائک : -لما سئل عن أدنی األسراف
ین است که لباس بیرونت را لباس خانه دم دستی قرار دهی و ته کم ترین اندازه آن ا: در پاسخ به سئوال از کم ترین حد اسراف فرمودند

  .مانده ظرفت را دور بریزي
  ):ع(امام علی

  ألسراف مذموم فی کل شیء إال فی أفعل البر؛ا
  .اسراف در هر چیزي ناپسند است، مگر در کارهاي خیر

  
   قناعت-37
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  ):ع(امام علی
  أصلح له زوجه؛أنعم الناس عیشاً من منحه اهللا سبحانه القناعه و 

  .خوش ترین زندگی را کسی دارد که خداوند سبحان قناعت را ارزانیش داشته و همسري پاك و شایسته نصیبش گردانیده است
  :حدیث قدسی

  وضعت الغنی فی القناعه و هم یطلبونه فی کثره المال فال یجدونه؛) ع(أوحی اهللا تعالی داود
از این رو نمی . نیازي را در قناعت نهاده ام، اما مردم آن را در فراوانی مال می جویندمن بی : وحی کرد) ع(خداوند متعال به داود

  .یابندش
  ):ع(امام علی

  من قنعت نفسه عز معسراً؛
  .هرکس قانع باشد، در عین تنگدستی با عزت است

  ):ع(امام علی
  ثمره القناعه اإلجمال فی المکتسب و العزوف عن الطلب؛

  .در کسب و کار است و خویشتنداري از دست دراز کردن سوي مردممیوه قناعت، میانه روي 
  ):ع(امام علی

و لکن اهللا سبحانه جعل رسله اولی قوه فی عزائمهم و ضعفه فیما تري األعین من حاالتهم مع قناعه تمأل القلوب و : -فی صفه األنبیاء 
  العیون غنی و خصاصه تمأل األبصار و األسماع اذي؛

خداوند سبحان فرستادگان خود را داراي اراده هایی قوي قرار داد ولی از نظر ظاهر ضعیف بودند قناعتی : ن می فرمایددر صفات پیامبرا
ت، چشم ها و گوش ها را از ناراحتی لبریز می داشتند که چشم و دلشان را سیر می کرد، هرچند اگر فقر و ناداري آنان معلوم می گش

  .نمود
  ):ع(امام صادق
   هو دونک فی المقدره وال تنظر إلی من هو فوقک فی المقدره فإن ذلک أقنع لک بما قسم لک؛انظر إلی من

  .به ناتوان تر از خودت، بنگر و به توانگر از خویش، منگر، زیرا که تو را به آنچه قسمت تو شده است قانع تر می سازد
  ):ص(رسول اکرم

  و اقنع بما اوتیته یخف علیک الحساب؛
  .ه اي قانع باش، تا حسابت سبک شودبه آنچه داده شد
  ):ع(امام صادق

  من رضی اهللا بالیسیر من المعاش رضی اهللا بالیسیر من العمل؛
  .اندك خدا خشنود باشد، خداوند به عمل اندك او خشنود شود) و روزي(هرکس به معاش

  ):ع(امام علی
  من الدنیا تقنعه؛اقنعوا بالقلیل من دنیاکم لسالمه دینکم فإن المؤمن البلغه الیسیره 

  .ماندن دینتان، به اندکی از دنیاي خود قانع باشید، زیرا که مؤمن را اندکی که دنیاي او را کفایت کند قانع می سازدبراي سالم 
  ):ع(امام صادق

  وخذ حظک من آخرتک؛اقنع بما قسم اهللا لک و ال تنظر إلی ما عند غیرك و التتمن ما لست نائله فإنه من قنع شبع و من لم یقنع لم یشبع 



com.zvannasimre.www 

 ٤٢

به آنچه خداوند قسمت تو کرده قانع باش و به آنچه دیگران دارند چشم مدوز و آنچه را که بدان نمی رسی، آرزو مکن، زیرا کسی که 
  .قانع باشد، سیر می شود و کسی که قانع نباشد، سیر نمی شود و به فکر بهره آخرتت باش

  
   حرص-38

  ):ص(رسول اکرم
  هم بالقطیعه فقطعوا أمرهم بالفجور ففجروا؛ هلک من کان قبلکم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا و أمرإیاکم والشح فإنما

به قطع رحم وادار کرد . حرص آنها را به بخل وادار کرد و بخیل شدنداز حرص بپرهیزید که پیشنیان شما در نتیجه حرص هالك شدند، 
  . کرد و بدکار شدندبه بدي وادارشان. و قطع رابطه کردند با خویشاوندان

  ):ع(امام علی
إن الدنیا مشغله عن غیرها و لم یصب صاحبها منها شیئاً إال فتحت له حرصاً علیها و لهجاً بها و لن یستغنی صاحبها بما نال فیها عما لم 

  یبلغه منها؛
ن که باب حرص و شیفتگی به آن بر براستی که دنیا آدمی را به کلی سرگرم خود می سازد و دنیا پرست به چیزي از آن نرسد، مگر آ

  .رویش گشوده شود و به آنچه از این دنیا دست یافته اکتفا نمی کند تا در پی چیزي که بدست نیاورده نرود
  ):ع(امام حسین

  لیست العفه بما نعه رزقاً و ال الحرص بجالب فضالً و إن الرزق مقسوم و األجل محتوم و استعمال الحرص طالب المآثم؛
داري از حرام و ناپسند، مانع روزي می شود و نه حرص روزي بیشتر می آورد، که روزي تقسیم شده و اجل حتمی است و نه خود

  .حرص به سوي گناه می کشد
  ):ع(امام صادق

  حرم القناعه فافتقد الراحه و حرم الرضا فافتقد الیقین؛: حرص الحریص خصلتین و لزمته خصلتان
از قناعت محروم است و در نتیجه آسایش را از دست داده :  در نتیجه دو خصلت را با خود داردحریص از دو خصلت محروم شده و

  .است، از راضی بودن محروم است و در نتیجه یقین را از دست داده است
  ):ع(امام باقر

  ج، حتی تموت غماً؛کلما ازدادت من القز علی نفسها لفاً کان أبعد لها من الخرو: مثل الحریص علی الدنیا مثل دوده القز
مثل حریص به دنیا، مثل کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خود ببافد خارج شدن از پیله بر او سخت تر می شود تا آن که از غصه 

  .می میرد
  ):ع(امام علی

  الحرص موقع فی کثیر العیوب؛
  .حرص انسان را به عیب هاي زیادي مبتال می کند

  ):ع(امام علی
  من لم یکن للحرص أسیراً؛أغنی األغنیاء 

  .بی نیازترین بی نیازان کسی است که اسیر حرص نباشد
  ):ع(امام علی

  انتقم من الحرص بالقناعه کما تنتقم من العدو بالقصاص؛
  .از حرص، با قناعت انتقام بگیر، چنان که با قصاص از دشمن انتقام می گیري
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  ):ع(امام علی
  ب؛اعظم الناس ذالً الطامع الحریص المری

  .ذلیل ترین مردم، کسی است که طمعکار، حریص و وسوسه گر باشد
  ):ع(امام علی

  بخل و الجبن و الحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن باهللا؛إن ال
  .به درستی که بخل و ترس و حرص، غریزه ها و تمایالت متعدد و پراکنده اي هستند که سوءظن به خداوند آنها را جمع می کند

 
   رحم-39

  ):ص( اکرمرسول
  إن اهللا رحیم یحب الرحیم یضع رحمته علی کل رحیم؛

  .خداوند رحیم است و رحیم را دوست دارد و دست مهر خود را بر سر هر رحیمی می گذارد
  ):ص(رسول اکرم

  ال حتی ترحم العامه،: ، قال)کلنا رحیم:(والذي نفسی بیده ال یدخل الجنه إال رحیم، قالوا
: ، فرمودند)همه ما دلرحم و مهربانیم: (عرض کردند. دست اوست کسی جز شخص رحیم به بهشت نمی رودسوگند به آن که جانم در 

  .نه، مگر آن گاه که به عموم مردم رحم کنید
  ):ص(رسول اکرم

  من رحم ولو ذبیحه عصفورٍ رحمه اهللا یوم القیامه؛
  .اهد کردهرکس حتی به الشه گنجشکی رحم کند، خداوند در روز قیامت به او رحم خو

  ):ع(امام صادق
؛. ینصر المظلوم و یرحم المسکین... المؤمن  نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه  
  .مظلوم را یاري می کند و به مسکین و درمانده رحم می نماید، جانش از او در رنج است و مردم از او در آسایش... مؤمن 

  ):ص(رسول اکرم
   رفقائی؛ارحم الصغیر ووقر الکبیر تکن من

  .به کودکان رحم کن و بزرگساالن را احترام نما تا از دوستان من باشی
  ):ع(امام علی

  لب علیهم؛إنما ینبغی ألهل العصمه و المصنوع إلیهم فی السالمه أن یرحموا أهل الذنوب و المعصیه و یکون الشکر هوم الغا
بر جان آنان چیره ) حق(ران و اهل معصیت، رحیم باشند و سپاسگزاريشایسته است که افراد پاکدامن و بهره مند از سالمت، با گنهکا

  .شود
  ):ص(رسول اکرم

  من ال یرحم ال یرحم و من ال یغفر ال یغفر له و من ال یتب ال یتوب اهللا علیه؛
خواهد هرکس رحم نکند به او رحم نشود، هرکس نبخشد بخشیده نشود و هرکس پوزش را نپذیرد، خداوند پوزش و توبه او را ن

  .پذیرفت
  ):ع(امام علی

  ؟ أما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرك؛...یا أیها اإلنسان ما جرأك علی ذنبک 
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  !چرا همچنان که به دیگران رحم می کنی به خودت رحم نمی کنی؟! ؟...اي انسان، چه جیز تو را در گناه کردن گستاخ کرده است 
  ): ص(رسول اکرم

  تقر و عالماً ضاع فی زمان الجهال؛ارحموا عزیزاً ذل، و غنیاً اف
  .به عزیزي که خوار گشته و ثروتمندي که فقیر شده و دانشمندي که در روزگار نادانان تباه گردیده است، رحم کنید

  ):ع(امام علی
  رحمتک بفقرك إلی رحمه ربک؛ارحم من دونک یرحمک من فوقک وقس سهوه بسهوك و معصیته لک بمعصیتک لربک و فقره إلی 

 زیر دست خود رحم کن تا باال دستت به تو رحم کند و خطاي او را با خطاي خودت و نافرمانی اش از تو را با نافرمانی خود از به
  .پروردگارت و احتیاج او به ترحم تو را به احتیاجت به رحمت و بخشایش خدایت بسنج

  
   غبطه-40

  ):ع(امام صادق
   ال یغبط؛إن المؤمن یغبط و ال یحسد و المنافق یحسد و

  .مؤمن غبطه می خورد و حسادت نمی ورزد، منافق حسادت می ورزد و غبطه نمی خورد
نابودي نعمت دیگري را داشته باشی و حسد آن است که غبطه آن است که آرزو کنی آنچه دیگري دارد، داشته باشی بدون اینکه آرزوي 

  ).بخواهی نعمتی را که دیگري دارد، نداشته باشد
  ):ع(امام صادق

  من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط؛
  .کسی که امروزش بهتر از دیروزش باشد، شایسته است که مورد غبطه قرار گیرد

  ):ع(امام علی
  أغبط الناس المسارع إلی الخیرات؛

  .شایسته ترین مردم که مورد غبطه قرار گیرد کسی است که براي انجام کار خیر سبقت می گیرد
  ):ع(امام علی
  غبوط إال من کانت همته نفسه الیغبها عن محاسبتها و مطالبتها و مجاهدتها؛ما الم

شایسته نیست کسی مورد غبطه قرار گیرد، مگر کسی که همتش خودش باشد در این که از خودش حساب کشی کند و خودش را 
  .مؤاخذه نماید و در اصالح خود بکوشد

  ):ع(امام علی
  ط من أنفذ عمره فی طاعه ربه؛إن المغبون من غبن عمره و إن المغبو

بدرستی که زیانکار کسی است که عمرش را بیهوده تلف کند، و کسی که عمر خود را در اطاعت خدا بگذارند شایسته است مورد غبطه 
  .قرار گیرد
  ):ص(رسول اکرم
  هللا من فضله؛کان ال یحسد الناس علی ما آتاهم ا: رجالً عند العرش فغبطه بمکانه فسأل عنه فقال) ع(رأي موسی

به او گفته شد که او به آنچه خداوند از . مردي را نزد عرش دید و به جایگاه او غبطه خورد و در مورد او سؤال کرد) ع(حضرت موسی
  .فضل خود به مردم داده است حسد نمی برد

  ):ع(امام صادق
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 و التمسک بما أنتم علیه، فإنما یغتبط أحدکم إذا انتهت  علیکم بالورع و االجتهاد، و صدق الحدیث و أداء األمانه-إنه قال لبعض شیعته
  نفسه إلی هاهنا، و أومی بیده إلی حلقه؛

بر شما الزم است پرهیزکاري و تالش و راستگویی و امانت داري و چنگ زدن به : به بعضی از شیعیان خود فرمودند) ع(امام صادق
  .او را خواهند خوردمذهب خود، زیرا هریک از شما به هنگام جان دادن، غبطه 

  ):ع(امام صادق
أنه لم یخل مکانه منذ قتل من مصل یصلی علیه من المالئکه أو من الجن أومن ) ع(و لقد حدثنی أبی) ع(فی فضل زیاره الحسین بن علی

  اإلنس أو من الوحش و ما من شیء إال و هو یغبط زائره و یتمسح به ویر جو فی النظر إلیه الخیر لنظره إلی قبره؛
جایگاه آن حضرت از آن زمان که کشته شده، از فرشته یا جن یا حیوان وحشی که : فرمودند) ع(پدرم در فضیلت زیارت حسین بن علی

بر آن حضرت درود می فرستد خالی نیست و هر چیزي غبطه زائر آن حضرت را می خورد و خود را به او می مالد و در نگاه کردن به 
  .نگاه کرده است) ع( دارد زیرا او به قبر امام حسینامید خیر) ع(زائر امام حسین
  ):ص(رسول اکرم

حقت محبتی علی المتزاورین فی و حقت محبتی علی المتباذلین فی و هم علی منابر من نور یغبطهم  -یروي عن ربه تبارك و تعالی
  النبیون و الصدیقون بمکانهم؛
شتن کسانی را که به خاطر من به دیدار یکدیگر می روند و کسانی که در راه بر خود واجب کرده ام دوست دا: خداوند متعال می فرماید

 پیامبران و صدیقین به جایگاه آنان غبطه بر منابري از نورند به گونه اي که) روز قیامت(من به یکدیگر بخشش می نمایند، چنین کسانی
  .می خورند
  ):ص(رسول اکرم

من هم یا : قیل. هداء یغبطهم یوم القیامه األنبیاء و الشهداء بمنازلهم من اهللا علی منابر من نورٍاحدثکم عن أقوامٍ لیسوا بأنبیاء و ال شأال 
هذا حببوااهللا إلی عباده، فکیف یحببون عباد اهللا إلی اهللا؟ : هم الذین یحببون عباد اهللا إلی اهللا و یحببون اهللا إلی عباده، قلنا: رسول اهللا؟ قال

   و ینهونهم عما یکره اهللا، فإذا أطاعوهم أحبهم اهللا؛یأمرونهم بما یحب اهللا: قال
 می خورند، آیا آگاه کنم شما را از گروهی که نه از انبیا هستند و نه از شهداء ولی انبیا و شهدا در روز قیامت به مقام و منزلت آنان غبطه

آنان کسانی هستند که بندگان خدا را نزد خدا را : مودندآنان کیانند؟ فر! و آنها بر منبرهایی از نور نشسته اند؟ سؤال شد اي رسول خدا
ایجاد محبت خدا در دلها معلوم است، ولی چگونه بندگان را نزد خدا محبوب : خدا را نزد بندگانش محبوب می گردانند عرض کردیم

ه خدا دوست نمی دارد، پس اگر آنان آنان را فرمان می دهند به آنچه خدا دوست می دارد و باز می دارند از آنچ: می گردانند؟ فرمودند
  .را اطاعت کنند، خداوند دوستشان می دارد

  
   حسد-41

  ):ع(امام صادق
  یغتاب إذا غاب و یتملق إذا شهد و یشمت بالمصیبه؛: و للحاسد ثالث عالمات: قال لقمان البنه

  .ق می گوید و از گرفتاري دیگران شاد می شودپشت سر غیبت می کند، رو به رو تمل: حسود را سه نشانه است: لقمان به فرزندش گفت
  ):ع(امام علی

  الحسد عیب فاضح وشح فادح ال یشفی صاحبه إال بلوغ آماله فیمن یحسده؛
  .سودش نرسد آرام نمی گیرد تا به آرزوي خود درباره مغحسادت عیبی رسوا و بخلی سهمگین است و حسود
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  ):ع(امام علی

  ه؛الحسود سریع الوثبه، بطیء العطف
  .حسود زود خشمگین می شود و دیر کینه از دلش می رود

  ):ع(امام علی
  الحسد ال یجلب إال مضره و غیظاً یوهن قلبک و یمرض جسمک؛

  .بیمار می گرداند به بار نمی آوردحسادت نتیجه اي جز زیان و ناراحتی که دلت را سست و تنت را 
  ):ع(امام صادق

  سد و البغی، فإنهما یعد الن عنداهللا الشرك؛ألقوا بینهم الح: یقول إبلیس لجنوده
  .میان مردم حسد و تجاوزگري بیاندازید چون این دو، نزد خا برابر با شرك است: شیطان به سپاهیانش می گوید

  ):ع(امام صادق
  النصیحه من الحاسد محال؛

  .نصیحت و خیرخواهی از حسود محال است
  ):ص(رسول اکرم

  لکتمان، فإن کل ذي نعمه محسود؛استعینوا علی قضاء حوائجکم با
  .در برآوردن نیازهاي خود از پنهان کاري کمک بگیرید، زیرا هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع می شود

  ):ص(رسول اکرم
  إیاکم و الحسد، فإنه یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب؛

  .می خورداز حسادت بپرهیزید، زیرا حسد نیکی ها را می خورد چنان که آتش هیزم را 
  ):ع(امام علی

  بدا بصاحبه فقتله؛! هللا در الحسد ما اعدله
  .پیش از همه صاحب خود را می کشد! چه عدالت پیشه است! آفرین بر حسادت

  ):ع(امام صادق
  العسر و النکه و الحسد و اللجاجه و الکذب و البغی؛: سته ال تکون فی المؤمن

  .حسادت، لجاجت، دروغگویی و تجاوزسخت گیري، بی خیري، : در مؤمن نیست) صفت(شش
  

   امانتداري-42
  ):ص(رسول اکرم

  :ال تزال امتی بخیر ما تحابوا و تهادوا و أدوا األمانه
  .امت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه دهند و امانتداري کنند، در خیر و خوبی خواهند بود

  ):ع(امام صادق
  بصدق الحدیث و أعداء األمانه؛) ص(إنما بلغ ما بلغ به عند رسول اهللا) ع(فالزمه فإن علیاً) ص(عند رسول اهللا) ع(انظر ما بلغ به عل

با ) ص(آن مقام را نزد پیامبر خدا) ع(همانا علی. پیدا کرد همان را پیروي کن) ص(با چه چیز آن مقام را نزد پیامبر خدا) ع(بنگر علی
  .راستگویی و امانتداري بدست آورد
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  ):ع(امام صادق
  ائتمننی علی أمانه ألدیتها إلیه؛) ع(اتقوا اهللا، و علیکم بأداء األمانه إلی من ائتمنکم فلو أن قاتل أمیرالمؤمنین

امانتی را به من ) ع(تقواي الهی پیشه کنید و امانت را به کسی که شما را امین دانسته است، باز گردانید، زیرا حتی اگر قاتل امیرالمؤمنین
  .رد هر آینه آن را به او بر می گردانمبسپ

  ):ع(امام علی
  األمانه تجر الرزق، و الخیانه بجر الفقر؛

  .امانتداري روزي می آورد و خیانت در امانت فقر
  ):ص(رسول اکرم

  ء األمانه؛ال تنظروا إلی کثره صالتهم وصومهم و کثره الحج و المعروف و طنطنتهم باللیل ، و لکن انظروا إلی صدق الحدیث و أدا
  .به زیادي نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید، بلکه به راستگویی و امانتداري آنها توجه کنید

  ):ع(امام علی
  ائتمنک و إن خانک و ال تذع  سره و إن أذاع سرك؛ال تخن من 

ت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش به کسی که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تو خیان
  .ساخته باشد
  ):ع(امام علی

  ال تأمنن ملوالً؛
  .شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار

  ):ص(رسول اکرم
  ن؛من خان أمانه فی الدنیا و لم یردها إلی أهلها ثم أدرکه الموت مات علی غیر ملتی و یلقی اهللا و هو علیه غضبا

کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش بر نگرداند و آنگاه بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار می کند در 
  .حالی که بر او خشمگین است

  ):ص(رسول اکرم
  من ائتمن غیر أمین فلیس له علی اهللا ضمان ألنه قدنهاه أن یأتمنه؛

  .بسپارد، خداوند ضامن او نیست، زیرا او را از امانت سپاري به غیر امین بازداشته استهرکس به فردي غیر امین امانت 
  ):ص(رسول اکرم

  لیس منا من یحقر األمانه حتی یستهلکها إذا استودعها؛
  .از ما نیست کسی که امانت را کوچک بشمارد و از آن مواظبت نکند و در معرض تلف شدن قرار بدهد

  
   اصالح بین مردم-43
  ):ص(ول اکرمرس

  اتقوااهللا و أصلحوا ذات بینکم فإن اهللا یصلح بین المؤمنین یوم القیامه؛
  .تقواي الهی داشته باشید و اصالح کنید میان خودتان را زیرا خداوند در روز قیامت میان مؤمنین را اصالح می کند

  ):ص(رسول اکرم
  ذات البینٍ، فإن فساد ذات البین هی الحالقه؛أال اخبرکم بأفضل من درجه الصیام و الصاله و الصدقه؟ صالح 
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آگاه نکنم؟ آن جیز اصالح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه میان ) زکات(آیا شما را به چیزي با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه
  .مردم ریشه کن کننده دین است

  ):ع(امام کاظم
  لقیامه؛طوبی للمصلحین بین الناس، اولئک هم المقربون یوم ا

  .خوشا به سعادت اصالح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامت اند
  ):ع(امام صادق

   إذا رأیت بین اثنین من شیعتنامنازعه فافتد هامن مالی؛ –للمفضل 
رد اختالف، میان آنان را یعنی با پرداخت وجه مو(هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی دیدي از مال من غرامت بده: به مفضل فرمودند

  ).اصالح کن
  ):ع(امام صادق

  إصالح بین الناس إذا تفاسدوا، و تقارب بینهم إذا تباعدوا؛: صدقه یحبها اهللا
اصالح میان مردم هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر : صدقه اي که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از

  .ندهرگاه از هم دور شد
  ):ع(امام صادق
تسمع من الرجل کالماً یبلغه : جعلت فداك ما االصالح بین الناس؟ قال: قیل له: صدق و کذب و إصالح بین الناس قال: الکالم ثالثه

   سمعت من فالن قال فیک من الخیر کذا و کذا، خالف ما سمعت منه؛:فتخبث نفسه، فتلقاه فتقول
از کسی : قربانت اصالح میان مردم چیست؟ فرمودند: ح میان مردم به آن حضرت عرض شدراست و دورغ و اصال: سخن سه گونه است

پس تو آن دیگري را می بینی و برخالف آنچه شنیده . سخنی درباره دیگري می شنوي که اگر سخن به گوش او برسد، ناراحت می شود
  .تاز فالنی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گف: اي، به او می گویی

  ):ع(امام صادق
و لم یمر : و اهللا ما اوتی لقمان الحکمه بحسب، و ال مال و ال أهل و ال بسط فی جسم و ال جمال و لکنه کان رجالً قویاً إلی أن قال ... 

  برجلین یختصمان أو یقتتالن أال أصلح بینهما و لم یمض عنهما حتی تحاجزا؛
عطا نشده بود، و نیز دارئی و خانواده و قدرت جسمی و زیبایی چشمگیر نداشت ولی او به لقمان تنها حکمت و دانش : خدا قسم که ... 

میانشان : و او به دو نفر که با هم نزاع می کردند و یا می جنگیدند نمی گذشت مگر اینکه: مردي با اراده بود تا آنجا که امام فرمودند
  .ست از نزاع و جنگ کشیده و متفرق می شدندصلح برقرار می کرد و از پیش آنان نمی رفت تا آنکه آنها د

  ):ص(رسول اکرم
 و الیه فأیهما سبق إلی کالم أخیه کان السابق اأیما مسلمین تهاجرا فمکثا ثالثاً ال یصطلحان إال کانا خارجین من اإلسالم، ولم یکن بینهم

  إلی الجنه یوم الحساب؛
 ادامه دهند و آشتی نکنند، هر دو از اسالم بیرون روند و میان آنان هیچ پیوند هر دو مسلمانی که با هم قهر کنند و سه روز به قهر خود

  .دینی نباشد و هر کدام از آنها پیش از دیگري با برادرش حرف بزند، در روز حسابرسی زودتر به بهشت می رود
  ):ص(رسول اکرم

  الصلح جائز بین المسلمین، إال صلحاً أحل حراماً و حرم حالالً؛
  . خداوند دروغی را که باعث اصالح باشد دوست می دارد و راستی را که موجب فساد می گردد، دشمن می داردبراستی که
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   تشکر از مردم-44
  ):ع(امام سجاد

أما حق ذي العروف علیک فأن تشکره و تذکر معروفه، و تکسبه المقاله الحسنه و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین اهللا عزوجل، فإذا 
   کنت قدر شکرته سراً و عالنیه، ثم إن قدرت علی مکافاته یوماً کافیته؛فعلت ذلک

حق کسی که به تو نیکی کرده، این است که از او تشکر کنی و نیکیش را به زبان آوري و از وي به خوبی یاد کنی و میان خود و خداي 
سپس اگر روزي توانستی نیکی او .  او تشکر کرده ايعزوجل برایش خالصانه دعا کنی، هرگاه چنین کردي بی گمان پنهانی و آشکار از

  .را جبران کنی، جبران کن
  ):ع(امام رضا

  من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهللا عزوجل؛
  .هرکس در مقابل خوبی مردم تشکر نکند، از خداي عزوجل تشکر نکرده است

  ):ع(امام علی
  ت بها نفسک و زینت بها عرضک، فال تطلب من غیرك شکر ما صنعت إلی نفسک؛إن مکرمه صنعتها إلی أحد من الناس، إنما أکرم

اگر به کسی خوبی کردي در واقع با این کار خود را گرامی داشته اي و به خودت آبرو داده اي، پس به سبب خوبی اي که به خودت 
  .کرده اي از دیگران خواهان تشکر مباش

  ):ع(امام علی
   ووفاء، شکرك للساخط علیک یوجب لک منه صالحاً و تعطفاً؛شکرك للراضی عنک یزیده رضاً

سپاسگزاري تو از کسی که از تو راضی است، موجب رضایت و رفاداري بیشتر او می شود و سپاسگزاریت از کسی که از تو ناخشنود 
  .است، سبب رفع ناراحتی و مهربانی او نسبت به تو می شود

  ):ع(امام علی
  ه فانما کافاه و من اضعفه کان شکوراً؛من صنع بمثل ما صنع الی

هرکس در برابر خوبی اي که به او شده همانند آن را انجام دهد آن را تالفی کرده است و اگر بیشتر از آن خوبی کند، سپاسگزاري نموده 
  .است

  ):ع(امام رضا
  بالشکر له وللوالدین فمن لم یشکر والدیه لم یشکر اهللا؛... إن اهللا عزوجل أمر 

به سپاسگزاري از خود و از پدر و مادر، پس کسی که از پدر و مادر خود سپاسگزاري نکند از خداوند ... ي عزوجل دستور داد خدا
  .سپاسگزاري نکرده است

  ):ع(امام صادق
أن یصنع ذلک الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، فیمتنع صاحبه من : لعن اهللا فاطعی سبل المعروف قیل و ما قاطعوا سبل المعروف؟ قال

  إلی غیره؛
کسی که به او نیکی شود، و او ناسپاسی کند، در : سؤال شد راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ فرمودند. خدا لعنت کند راهزنان نیکی را

  .نتیجه نیکوکار را از نیکی به دیگران باز دارد
  ):ع(امام علی

 یستمتع بشیء منه، و قد تدرك من شکر الشاکر أکثر مما أضاع الکافر، ال یزهدنک فی المعروف من ال یشکر لک، فقد یشکرك علیه من ال
  و اهللا یحب المحسنین؛
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) یعنی خداوند(تشکر نکردن دیگران از تو نباید تو را به خوبی کردن بی رغبت سازد، زیرا کسی که از آن نیکی کم ترین بهره اي نمی برد
 به بیش از آن چیزي می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند از تو قدردانی می کند و از سپاسگزاري این سپاسگزار

  .نیکوکاران را دوست دارد
  ):ع(امام صادق

إن المؤمن مکفر و ذلک أن معروفه یصعد إلی اهللا تعالی فال ینتشر فی الناس، و الکافر مشهور و ذلک أن معروفه للناس ینتشر فی الناس و 
  ال یصعد إلی السماء؛

اسی می شود، زیرا خوبی او به درگاه خداي تعالی باال می رود و در میان مردم شایع نمی شود، اما خوبی هاي کافر شایع می مؤمن ناسپ
  .شود چون براي مردم است و به درگاه الهی باال نمی رود

  ):ص(رسول اکرم
  أفضل الناس عند اهللا منزله و أقربهم من اهللا و سیله المحسن یکفر إحسانه؛

  .ردم در نزد خداوند و نزدیک ترین آنان به او، نیکوکاري است که از نیکی او قدردانی نمی شودبهترین م
  

   نصیحت-45
  ):ص(رسول اکرم

  إن أعظم الناس منزله عنداهللا یوم القیامه أمشاهم فی أرضه بالنصیحه لخلقه؛
  . در خیرخواهی و ارشاد مردم قدم بر داردبلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که در روي زمین بیشتر

  ):ره(لقمان حکیم
  علیک بالموعظه فاعمل بها فإنها عند العاقل أحلی من العسل الشهد؛... یا بنی 

  .فرزندم نصیحت را بپذیر و به آن عمل کن که نصیحت نزد عاقل از عسل ناب شیرین تر است
  ):ع(امام علی

  من قبل النصیحه سلم من الفضیحه؛
  . نصیحت را بپذیرد، از رسوایی به سالمت می ماندهرکس

  ):ع(امام جواد
  توفیق من اهللا وواعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه؛: المؤمن یحتاج إلی ثالث خصالٍ

  .توفیقی از پروردگار، پند دهنده اي از درون خویش و پذیرش از نصیحت کنندگان: مؤمن نیازمند سه چیز است
  ):ص(رسول اکرم
  هللا بعید خیراً جعل له واعظاً من نفسه بأمره و ینهاه؛إذا أراد ا

  .هرگاه خداوند خیر بنده اي را بخواهد، واعظی از درون او برایش قرار می دهد که او به کار نیک وادارد و از کار بد باز دارد
  ):ص(رسول اکرم

  قطه عن بیضه النعامه و الصفا؛یا علی إذا لم یکن العالم تقیاً تائباً زلت موعظته عن قلوب الناس کما تزل ال
یا علی هرگاه عالم با تقوا و تو به کار نباشد، موعظه اش از دل مردم می لغزد همچنانکه قطره آب از روي تخم شتر مرغ و سنگ صاف 

  .می لغزد
  ):ع(امام علی

  ؛... ترفقوا به المسلم مرآه أخیه فإذا رأیتم من أخیکم هفوه فالتکونوا علیه إلباً و أرشدوه و انصحوا له و 
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مسلمان آینه برادر خویش است، هرگاه خطایی از برادر خود دیدید همگی او را مورد حمله قرار ندهید بلکه او را راهنمایی و نصیحت 
  ... .نمایید و با او مدارا کنید 

  ):ع(امام حسن عسگري
  من وعظ أخاه سراً فقد زانه و من وعظه عالنیه فقد شانه؛

  . خود را پنهانی نصیحت کندف او را آراسته و اگر آشکارا نصیحتش نماید ارزش او را کاسته است)دینی(هرکس برادر 
  ):ع(امام سجاد

و دما حق المستنصح فإن حقه أن تؤدي إلیه النصیحه علی الحق الذي تري له أنه یحمل و یخرج المخرج الذي یلین علی مسامعه و تکلمه 
  عقله فإن لکن عقل طبقه من الکالم یعرفه و یجتنبه و لیکن مذهبک الرحمه؛من الکالم بما یطیقه 

حق نصیحت خواه این است که به راه صحیحی که می دانی می پذیرد، راهنمائیش کنی و سخن در حد درك و فهم و عقلش بگویی که 
  .هر عقلی ظرفیت مخصوص خود را دارد و روش تو باید همراه با مهربانی و رحمت باشد

  ):ع(مام سجادا
و أما حق الناصح فأن تلین له جناحک ثم تشرئب له قلبک و تفتح له سمعک حتی تفهم عنه نصیحته ثم تنظر فیها فإن کان وفق فیها 

  ؛...للصواب حمدت اهللا علی ذلک و قبلت منه و عرفت له نصیحته 
ش آماده نمایی و به سخنانش گوش دهی و اگر حق نصیحت کننده این است که نسبت به او فروتنی کنی، دل را براي فهم نصیحت

  ... .گفتارش درست بود خدا را شکر گویی و بپذیري و حق شناسی کنی 
  

   تواضع-46
  ):ع(امام علی

  أشرف الخالئق التواضع و الحلم ولین الجانب؛
  .شریف ترین اخالق، تواضع، بردباري و نزم خویی است

  ):ص(رسول اکرم
  تواضعوا حتی ال یفخر أحد علی أحد و ال یبغی أحد علی أحد؛إن اهللا تعالی أوحی إلی أن 

  .خداي متعال به من وحی فرمود که متواضع باشید، تا هیچ کس بر دیگري فخر نفروشد و احدي به دیگري زورگویی و تجاوز نکند
  ):ع(امام صادق

  إن فی السماء ملکین موکلین بالعباد، فمن تواضع هللا رفعاه و من تکبر وضعاه؛
آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هرکس براي خدا تواضع کند، او را باال برند و هرکس تکبر ورزد او را پست در 

  .گردانند
  ):ع(امام علی

  ؛إذا تفقه الرفیع تواضع
  .انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد، متواضع می شود

  ):ع(امام علی
  تصاد و مشیهم التواضع؛ملبسهم االق : -فی صفه المتقین 

  .لباسشان میانه رویست و راه رفتن و رفتارشان متواضعانه است : -در وصف پرهیزکاران
  ):ع(امام صادق
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إن من التواضع أن یرضی الرجل بالمجلس دون المجلس و أن یسلم علی من یلقی و أن یترك المراء کان محقاً و ال یحب أن یحمد علی 
  التقوي؛

نسان به پایین مجلی رضایت دهد، به هرکس بر می خورد سالم کند، مجادله را رها کند اگر چه حق با او باشد و از تواضع است که ا
  .دوست نداشته باشد که او را به پرهیزکاري بستایند

  ):ص(رسول اکرم
   به إال عزاً و التعفف ال یزید اهللا به إالغنی؛التواضع ال یزید اهللا به إال ارتفاعاً و ذل النفس ال یزید اهللا: ثالثه ال یزید اهللا بهن إال خیراً

: تواضع که خداوند به سبب آن جز بلند مرتبگی نمی افزاید: سه چیز است که خداوند به سبب آنها جز بر خیر و خوبی نمی افزاید
  .ی افزایدشکسته نفسی که خداوند به سبب آن جز عزت نمی افزاید و مناعت طبع که خداوند به سبب آن جز بی نیازي نم

  ):ع(امام کاظم
إن الزرع ینبت فی السهل و ال ینبت فی الصفا فکذلک الحکمه تعمر فی قلب المتواشع و ال تعمر فی قلب المتکبرالجبار، ألن اهللا جعل 

  التواضع آله العقل و جعل التکبر من آله الجهل؛
. دل هاي متواضع جاي می گیرد نه در دل هاي متکبرزراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ سخت و چنین است که حکمت، در 

  .خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است
  ):ع(امام رضا

منها أن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم، ال یحب أن یأتی إلی أحد إال مثل مایؤتی إلیه، إن رأي سیئه : التواضع درجات
  ها بالحسنه، کاظم الغیظ عاف عن الناس، و اهللا یحب المحسنین؛درأ

یکی از آنها این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست : تواضع درجاتی دارد
 دید آن را با خوبی جواب دهد، خشم خود را فرو داشته باشد با مردم همان گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند، اگر بدي

  .خورد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد
  ):ع(امام علی

  من أتی غنیاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه؛
  هرکس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند دو سوم دینش از بین برود،

  
   تکبر-47

  ):ع(امام صادق
  ر أن تغمص الناس و تسفه الحق؛الکب

  .تکبر، این است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماري
  ):ع(امام علی

  الحرص و الکبر و الحسد دواع إلی التقحم فی الذنوب؛
  .حرص و تکبر و حسادت انگیزه هاي فرورفتن در گناهانند

  ):ص(رسول اکرم
  أال اخبرکم بأهل النار؟ کل عتل جواظ مستکبر؛

  .یا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوي خشن متکبرآ
  ):ع(امام صادق
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  ما من أحد ینیه إال من ذله یجدها فی نفسه؛
  .هیچ کس نیست که تکبر ورزد، مگر بر اثر خواري و حقارتی است که در خود می بیند

  ):ع(امام علی
  عجبت للمتکبر الذي کان باألمس نطفه و یکون غداً جیفه؛

  .تم از شخص متکبر، که دیروز نطفه اي بوده و فردا الشه اي استدر شگف
  ):ص(رسول اکرم

  إنه لیعجبنی أن یحمل الرجل الشیء فی یده یکون مهنئاً ألهله یدفع به الکبر عن نفسه؛
ا از خود دور براستی که خوش دارم مرد با خوشحالی و افتخار چیزي را با دست خودش براي خانواده اش ببرد و بدین وسیله تکبر ر

  .کند
  ):ع(امام علی

  بعده عمن تباعدعنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنا منه لین و رحمه لیس تباعده بکبر وعظمه و ال دنوه بمکر وخدیعه؛ : -فی صله المتقین 
زدیک می شود، از اگر از کسی دوري می کند، به خاطر دنیاگریزي و پاکدامنی است و اگر به کسی ن: در وصف پرهیزگاران، می فرماید

  .سر خوشخویی و مهربانی است، نه دوري کردنش از روي تکبر و نخوت است و نه نزدیک شدنش از روي مکر و فریب
  ):ع(امام صادق

فقلت له إنما یري أن له علیه فضالً بالعافیه إذا رآه ): قال حفص بن غیاث(من ذهب یري أن له علی االخر فضالً فهو من المستکبرین 
  ).ع(فلعله أن یکون قد غفر له ما أتی و أنت موقوف محاسب أما تلوت قصه سحره موسی! هیهات هیهات:  للمعاصی، فقالمرتکباً

اگر گنهکاري را ببیند و به سبب بی : عرض کردم: حفص بن غیاث می گوید. هرکس خودش را بهتر از دیگران بداند، او از متکبران است
چه بسا که او آمرزیده شود اما تو را براي حسابرسی نگه ! هرگز هرگز: از او بهتر بداند چه؟ فرمودندگناهی و پاکدامنی خود، خویشتن را 
  را نخوانده اي؟) ع(دارند، مگر داستان جادوگران و موسی

  ):ع(امام علی
 ألطرافهم و تخشیعاً و عن ذلک ما حرس اهللا عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهده الصیام فی األیام المفروضات تسکیناً

انظروا إلی ما فی هذه األفعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع ... لنفوسهم و تخفیضاً لقلوبهم و إذهاباً للخیالء عنهم ألبصارهم و تذلیالً 
  الکبر؛

جب، نگهبانی می کند، از این جاست که خداوند بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و جدیت در روزه داري در روزهاي وا
زیرا که این امور باعث آرام شدن اعضاء و جوارح و خشوع دیدگان و فروتنی جانها و خضوع دلها و بیرون راندن کبر و نخوت از وجود 

  !بنگرید، که این اعمال چگونه نمودهاي فخر فروشی را در هم می شکند و آثار و نشانه هاي تکبر را می زداید... آنان می شود 
  ):ع(ام حسن مجتبیام

  ):و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنین: (کال، الکبر هللا وحده و لکن فی عزه، قال اهللا تعالی : -لما قیل له إن فیک کبراً
. اما در وجود من، عزت است. هرگز، تکبر تنها از آن خداست: در وجود شما تکبر است، فرمودند: در پاسخ کسی که به ایشان گفت

  ).و عزت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است: (موده استخداي متعال فر
  

   صبر-48
  ):ص(رسول اکرم
  صبر عند المصیبه، و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه؛: الصبر ثالثه
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  .صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترك گناه: صبر سه نوع است
  ):ع(امام علی

  ظم ما یغضبه؛الصبر ان یحتمل الرجل ما ینوبه و یک
  .صبر آن است که انسان گرفتاري و مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد

  ):ص(رسول اکرم
أولها أن ال یکسل، و الثانیه أن ال یضجر، و الثالثه أن ال یشکو من ربه تعالی؛ ألنه إذا کسل فقد ضیع الحق، و إذا : عالمه الصابر فی ثالث

   الشکر، و إذا شک من ربه عزوجل فقد عصاه؛ضجر لم یؤد
اول آن که سستی نمی کند، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمی شود و سوم آن که از پروردگار خود شکوه نمی کند؛ : صبور سه نشانه دارد

وه کند او را معصیت حق را ضایع کرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمی گذارد و اگر از پروردگارش شکزیرا اگر سستی کند، 
  .کرده است
  ):ص(رسول اکرم

و من أشفق عن النار رجع عن الشوق، و الشفقه، و الزهاده، و الترقب، فمن اشتاق إلی الجنه سال عن الشهوات، : الصبر أربع شعبٍ
  المحرمات، و من زهد فی الدنیا تهاون بالمصیبات، و من ارتقب الموت سارع فی الخیرات؛

شوق، ترس، زهد و انتظار، هرکس شوق بهشت داشته باشد، از هوا و هوس دست می کشد و هرکس از آتش : ردصبر چهار شعبه دا
بترسد، از حرام ها خود را نگه می دارد و هرکس به دنیا بی اعتنا باشد، گرفتاري ها را به چیزي نگیرد و هرکس منتظر مرگ باشد، در 

  .کارهاي خیر بکوشد
  ):ص(رسول اکرم

  الرضا بالقضاء و الصبر عند البالء و الدعاء عند الشده و الرخاء؛: فیه جمع اهللا له خیر الدنیا و االخرهثالث من کن 
خشنودي به مقدرات، صبر در بال و دعا در سختی : کسی که سه خصلت در او باشد خداوند خیر دنیا و آخرت را براي او فراهم می کند

  .و راحتی
  ):ع(امام کاظم

، و اصبر عن معاصی اهللا؛ فإنما الدنیا ساعه، فما مضی منها فلیس تجد له سروراً و ال حزناً، و ما لم یأت منها فلیس اصبر علی طاعه اهللا
  فاصبر علی تلک الساعه التی أنت فیها فکأنک قد اغتبطت؛تعرفه، 

جاي شادي و غم ندارد و از آنچه آنچه گذشته . بر طاعت خدا صبر کن و در ترك معاصی او شکیبا باش؛ زیرا دنیا لحظه اي بیش نیست
  .پس لحظه اي را که در آن به سر می بري، صبور باش چنان که گویی خوشبخت و خوشحالی. نیامده نیز خبري نداري

  ):ع(امام علی
  فصبراً علی دنیا تمر بالوائها کلیله بأحالمها تنسلخ؛

  .د شکیبا باشدر برابر دنیایی که گرفتاري آن، مانند خواب هاي پریشان شب می گذر
  ):ص(رسول اکرم

  إن المعمونه تأتی من اهللا علی قدر المؤونه و إن الصبر یأتی من اهللا عی قدر المصیبه؛
  .براستی که کمک از جانب خداوند به اندازه هزینه می رسد و صبر از جانب خداوند به اندازه گرفتاري می آید

  ):ع(امام علی
  مأجور، و إن جزعت جرت علیک المقادیر و أنت مأزور؛إنک إن صبرت جرت علیک المقادیر و أنت 
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اگر صبر کنی مقدرات الهی بر تو جاري می شود و اجر خواهی برد و اگر بیتابی کنی باز هم مقدرات خداوند بر تو جاري می شود و 
  .گناهکار خواهی بود

  ):ص(رسول اکرم
  الصبر علیما أبلیتنی؛... اللهم ارزقنی 

  . صبر بر آنچه مرا بدان می آزمایی...خدایا روزي کن مرا 
  

   محبت-49
  ):ع(امام جواد

  اإلنصاف فی المعاشره و المواساه فی الشده و االنطواع الرجوع إلی قلب سلیم؛: ثالث خصال تجتلب بهن المحبه
  .قلبی پاكدر سختی ها، و بازگشت به ) با دیگران(انصاف در معاشرت، همدردي : به دست می آید)دیگران(با سه خصلت، محبت

  ):ص(رسول اکرم
  خیر المؤمنین من کان مألفه للمؤمنین و ال خیر فیمن ال یألف و ال یؤلف؛

  .بهترین مؤمنان کسی است که با مؤمنان انس بگیرد و کسی که انس نگیرد و انس نپذیرد، خیري در او نیست
  ):ع(امام علی

  النصح یثمر المحبه؛
  .خیرخواهی محبت آور است

  ):ع(امام صادق
  إن اهللا عزوجل لیرحم الرجل لشده حبه لولده؛

  .خداوند عزوجل انسان را براي محبت بسیار به فرزندانش مورد رحمت خود قرار می دهد
  ):ع(امام سجاد

  القول الحسن یثري المال و ینمی الرزق و ینسی فی األجل و یحبب إلی األهل و یدخل الجنه؛
محبوب خانواده می کند و به بهشت وارد ) انسان را( می کند، مرگ را به تأخیر می اندازد، گفتار نیک، ثروت را زیاد و روزي را فراوان

  .می نماید
  ):ع(امام علی

  من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبه؛
  .هرکس به مردم خوش گمان باشد، محبت آنان را بدست می آورد

  ):ع(امام علی
   یوجبان المحبه؛علیکم بالسخاء و حسن الخلق فإنهما یزیدان الرزق و

  .سخاوتمند و خوش اخالق باشید زیرا این دو روزي را زیاد می کنند و محبت آورند
  ):ع(امام باقر

   اعلم أن اإللف من اهللا و الفرك من الشیطان؛
  .از خداوند و دشمنی از شیطان است) با دیگران(بدان که، انس و الفت گرفتن

  ):ص(رسول اکرم
  تهادوا تزدادوا حباً؛
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  .دیگر هدیه بدهید تا محبت را در میان خود بیفزاییدبه یک
  ):ع(امام صادق

  اللهم انی أسألک الزین و الزینه و المحبه و أعوذ بک من الشین و الشنان و المقت؛
  .خدایا از تو خوبی، آراستگی و محبت را خواستارم و از بدي و دشمنی و کینه، به تو پناه می برم

  
   کینه-50

  ):ع(امام علی
  یا أصغر و أحقر و أنزر من أن تطاع فیها األحقاد؛الدن

  .دنیا کوچک تر و حقیرتر و ناچیزتر از آن است که در آن از کینه ها پیروي شود
  ):ع(امام علی

  الغل یحبط الحسنات؛
  .کینه، خوبی ها را نابود می کند

  ):ع(امام علی
  من اطرح الحقد استراح قلبه و لبه؛
  .، قلب و عقلش آسوده گردندهرکس کینه را از خود دور کند

  ):ع(امام علی
  سبب الفتن الحقد؛

  .علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزي است
  ):ع(امام حسین

  إن شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل؛
  .بی گمان شیعیان ما دل هایشان از هر خیانت، کینه ، و فریبکاري پاك است

  ):ص(رسول اکرم
  ضغائن؛تهادوا فإنها تذهب بال

  .به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین می برد
  ):ع(امام علی

  احصد الشر من صدر غیرك بقلعه من صدرك؛
  .براي درو کردن بدي از سینه دیگران، آن را از سینه خودت ریشه کن کن

  ):ع(امام علی
  احتمل أخاك علی ما فیه و ال تکثر العتاب، فإنه یورث الضغینه؛

  . با همان وضعی که دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نکن، زیرا این کار کینه می آوردبرادرت را
  ):ع(امام علی

  عند الشدائد تذهب األحقاد؛
  .در هنگام سختی ها و گرفتاري ها کینه ها از بین می رود

  ):ع(امام هادي
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  العتاب مفتاح الثقال و العتاب خیر من الحقد؛
  .از کینه استگالیه کردن کلید سرسنگینی و بهتر 

  
   عزت-51

  ):ع(امام حسن عسگري
  ما ترك الحق عزیز إال ذل و ال أخذبه ذلیل إال عز؛

  .هیچ عزیزي حق را ترك نکرد، مگر این که ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکرد مگر این که عزیز شد
  ):ع(امام صادق

؟ فالمؤمن )و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنین: ( أما تسمع اهللا تعالی یقولإن اهللا فوض إلی المؤمن اموره کلها و لم یفوض إلیه أن یکون ذلیالً
  .إن المؤمن أعز من الجبل ألن الجبل یستقل منه بالمعاول و المؤمن ال یستقل من دینه بشی ء: یکون عزیزاً و ال یکون ذلیالً قال

: مگر نشنیده اي که خداي تعالی می فرماید. داده است که ذلیل باشدخداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده اما این اختیار را به او ن
مؤمن از کوه محکم تر است، : فرمودند) در ادامه. (؟ پس، مؤمن عزیز است و ذلیل نیست) عزت از آن خدا و رسولش و مؤمنین است(

  .ستضربات تیشه کم می شود اما با هیچ وسیله اي از دین مؤمن نمی توان کازیرا از کوه با 
  ):ع(امام علی

  أال إنه من ینصف الناس من نفسه لم یزده اهللا إال عزاً؛
  .بدانید که هرکس با مردم منصفانه رفتار کند، خداوند جز بر عزت او نیفزاید

  ):ع(امام صادق
  ما من عبد کظم غیظاً إال زاده اهللا عزوجل عزاً فی الدنیا و االخره،

  .ر این که خداوند عزوجل بر عزت او در دنیا و آخرت افزودهیچ بنده اي خشم خود را فرو نخورد، مگ
  ):ص(رسول اکرم

  أنا ربکم العزیز، فمن أراد عز الدارین فلیطع العزیز؛: إن اهللا تعالی یقول کل یوم
اعت  اطمن پروردگار عزیز شما هستم، پس هرکس خواهان عزت دو جهان است باید که از خداي عزیز: خداي تعالی هر روز می فرماید

  .کند
  ):ع(امام علی

  ؛... و عزاً ال تهزم أنصاره ... ثم أنزل علیه الکتاب
  ... .عزتی است که هوادارانش شکست نمی خورند... قرآنی که بر پیامبر نازل شد 

  ):ع(امام صادق
مها إال أبد له اهللا مکانها عزاً و ال ثالثه اقسم باهللا أنها الحق ما نقص مال من صدقه و الزکاه و ال ظلم احد بظالمه فقدر أن یکافی بها فکظ

  فتح عبد علی نفسه باب مسأله إال فتح علیه باب فقر؛
هیچ ثروتی بر اثر پرداخت صدقه و زکات کم نشد، در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواند تالفی کند، : به خدا قسم سه چیز حق است

خشید و هیچ بنده اي در خواهشی را به روي خود نگشود مگر این که اما خویشتنداري نمود مگر این که خداوند بجاي آن به او عزت ب
  .دري از فقر به رویش باز شد

  ):ع(امام سجاد
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ذللنی بین یدیک و أعزنی عند خلقک وضعنی إذا خلوت بک و ارفعنی بین عبادك و أغننی عمن هو غنی عنی وزدنی إلیک فاقه ... اللهم 
  و فقراً؛
ت خوار و نزد خلقت عزیز فرما، مرا درخلوت با خودت پست و در میان بندگانت سربلند گردان و از مرا در پیشگاه خود... خداوندا

  .کسی که از من بی نیاز است، بی نیاز گردان و برنیازمندي و فقر من به خودت بیفزاي
  ):ع(امام علی

  الجهاد عزاً لالسالم؛... فرض اهللا 
  . واجب فرمودجهاد را براي عزت و سربلندي اسالم... خداوند 
  ):ع(امام صادق

  ال یزال العز قلقاً حتی یأتی دراً قد استشعر أهلها الیأس مما فی أیدي الناس فیوطنها؛
عزت پیوسته بی قراري می کند تا آن که به خانه اي در آید که اهل آن چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن جا مستقر می 

  .شود
  

   ذلت-52
  ):ع(امام علی

  اعتز بغیر اهللا أهلکه العز؛من 
  .هرکس به جز از خدا عزت بجوید آن عزت او را هالك می کند

  ):ع(امام علی
  .کل عزیزي که تحت قدرت و سلطه اي باشد ذلیل است

  ):ع(امام صادق
  ترك الحقوق مذله و إن الرجل یحتاج إلی أن یتعرض فیها للکذب؛

  .ین باره مجبور به دروغ گفتن می شودذلت می آورد و انسان در ا) دیگران(ندادن حقوق 
  ):ع(امام حسین

ما أهون الموت علی سبیل نیل العز و إحیاء الحق لیس الموت فی سبیل العز إال حیاه خالده و لیست الحیاه مع الذل إال الموت الذي 
  الحیاه معه؛

ندگی جاوید و زندگی ذلیالنه جز مرگ مرگ عزتمندانه جز زچه آسان است مرگی که در راه رسیدن به عزت و احیاي حق باشد، 
  .همیشگی نیست

  ):ع(امام علی
  الناس من خوف الذل متعجلوا الذل؛

  .مردم از ترس ذلت به سوي ذلت می شتابند
  ):ع(امام صادق

  یدخل فیما یعتذر منه؛: بما یذل نفسه؟ قال: قلت:) قال مفضل بن عمر(ال ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه 
دست به کاري :  پرسیدم چگونه خود را خوار می کند؟ فرمودند-:  مفضل بن عمر می گوید–خود را خوار سازد سزاوار نیست که مؤمن 

  .زند که موجب عذر خواهی شود
  ):ع(امام علی
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  المنیه و ال الدنیه و التقلل و ال التوسل؛
  . هرگزمرگ آري اما پستی و خواري هرگز، به اندك ساختن آري اما دست سوي این و آن دراز کردن

  ):ص(رسول اکرم
  من أقر بالذل طائعاً فلیس منا أهل البیت؛

  .هرکس آزادانه ذلت را بپذیرد از ما خاندان نیست
  ):ع(امام علی

  ضرر؛) عن(الذل من کشف ) ب(رضی 
  .کسی که از گرفتاري خود پرده بردارد، به خواري تن داده است

  ):ع(امام علی
  الصدق عز و الجهل ذل؛
  . نادانی ذلتراستی عزت است و

  
   غیرت-53

  ):ع(امام صادق
  إن اهللا غیور و یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها؛

  .خداوند با غیرت است و مردان غیور را دوست دارد و از همین رو، زشتی ها را چه آشکار و چه نهان حرام کرده است
  :رسول اکرم

  الغیره من األیمان و المذاء من النفاق؛
  .یرت از ایمان است و بی بند و باري از نفاقغ

  ):ع(امام علی
  ؛...إیاك و التغایر فی غیر موضع غیره فإن ذلک یدعو الصحیحه إلی السقم و البریئه إلی الریب ... 

  .از غیرت نابجا بپرهیز زیرا این کار، زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید می کشاند
  ):ص(رسول اکرم

  ن اهللا تعالی لیبغض الرجل یدخل علیه فی بیته فالیقاتل؛إ
  .خداي متعال، بی گمان نفرت دارد از مردي که به زور وارد خانه اش شوند و او نجنگد

  ):ع(امام علی
  علیقدر غیرته؛) الرجل(عفته 

  .پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست
  ):ع(امام علی

  غیره المؤمن باهللا سیحانه؛
  . خاطر خداوند سبحان استغیرت مؤمن به
  ):ص(رسول اکرم

  کان إبراهیم أبی غیوراً و أنا أغیر منه و أرغم اهللا أنف من ال یغار من المؤمنین؛
  .خدا بینی مؤمنی را که غیرت ندارد، به خاك می مالد. پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم
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  ):ع(امام علی
  علیقدر الحمیه تکون الغیره؛

  .یرت به اندازه تعصب و ننگ داشتن بستگی داردغ
  ):ص(رسول اکرم

  أال و إن اهللا حرم الحرام و حد الحدود و ما أحد أغیر من اهللا و من غیرته حرم الفواحش؛
بدانید که خداي حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص کرده است و احدي غیرتمند تر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشتی ها 

  .را حرام فرموده است
  ):ع(امام علی

  ألم یبلغنی عن نسائکم أنهن یزاحمن العلوجفی األسواق أال تغارون؟ من لم یغر فال خیر فیه؛
کسی که غیرت ندارد خیري ! به من خبر رسیده که زنانتان در بازار تنه شان به تنه مردان بی ایمان و ال ابالی می خورد آیا غیرت ندارید؟

  .در او نیست
  

   همت-54
  ):ع(امام علی

  الشرف بالهمم العالیه ال بالرمم البالیه؛
  .شرافت به همت هاي بلند است نه به استخوان هاي پوسیده

  ):ع(امام علی
  ه؛الفعل الجمیل ینبی عن علو الهم

  .کردار زیبا از بلندي همت خبر می دهد
  ):ع(امام علی

  الطاعه همه األکیاس، المعصیه همه األرجاس؛
  .نا فرمانی از خدا همت پلیدان است. ي از خداوند همت زیرکان استفرمانبر

  ):ع(امام علی
  أشرف الهمم رعایه الذمام؛

  .شریف ترین همت ها نگهداري حق و حرمت ها و رعایت عهد و پیمان هاست
  ):ع(امام علی

  الکف عما فی أیدي الناس عفه و کبر همه؛
  .بلند همتی است عزت نفس و )نشان(طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، 

  ):ع(امام علی
  من شرف الهمه لزوم القناعه؛

  .پایبندي به قناعت، از واالیی همت است
  ):ع(امام علی

  اقصر همتک علیما یلزمک و ال تخض فیما ال یعنیک؛
  .را به کار تو نمی آید پی گیري مکنهمت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داري و آنچه 
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  ):ع(امام علی
  نعوذ باهللا من المطامع الدنیه و الهمم الغیر المرضیه؛

  .می بریم از مطامع پست و همت ها و خواسته هاي ناپسندبه خدا پناه 
  ):ع(امام علی

  إن سمت همتک إلصالح الناس فابدأ بنفسک، فإن تعاطیک صالح غیرك و انت فاسد أکبر العیب؛
 خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصالح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی اگر همت واالي اصالح مردم را در سرداري، از

  .بزرگترین عیب است
  ):ع(امام علی

  ما أبعد الخیر ممن همته بطنه و فرجه؛
  .چه دور است خیر و خوبی از کسی که هم و غمش شکم و شرمگاه اوست

  
   روانشناسی-55

  ):ع(امام علی
  ره مختلف؛الناس کالشجر شرابه واحد و ثم

  .مردم همانند درختان اند که آبشان یکی است و میوه هایشان گوناگون
  ):ع(امام علی

  الناس إلی أشکالهم أمیل؛
  .مردم به همانند خود، بیشتر تمایل دارند

  ):ع(امام صادق
  النوم راحه للجسد و النطق راحه للروح و السکوت راحه للقعل؛

  .ایش روح است و سکوت، سبب راحتی عقل استخواب، آرامش بخش جسم است، سخن گفتن آس
  ):ع(امام علی

  إن للقلوب شهوه و کراهه و إقباالً و إدبار فأتوها من إقبالها و شهوتها، فإن القلب إذا اکره عمی؛
اگر دل را از راه خواسته ها و تمایالت سراغ قلبها بروید، چرا که . دلها را حالت خواستن و ناخواستن و روي آوردن و پشت کردن است

  .به کاري مجبور کنند، کور می شود
  ):ع(امام علی

  من لم یحسن ظنه استوحش من کل أحد؛
  .از هرکس وحشت می کند) و بدبین باشد(دآن کس که گمان خود را نیکو نساز

  ):ع(امام علی
  الناس أعداء ماجهلوا؛

  .مردم، با آنچه نمی دانند دشمن اند
  ):ع(امام علی

   المعاشره؛خوافی األخالق تکشفها
  .خصلت ها و اخالق پنهان را، معاشرت آشکار می سازد
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  ):ع(امام صادق
  امتحن قلبک، فإن کنت توده فإنه یودك؛: الرجل یقول أودك، فکیف أعلم أنه یودنی؟ فقال: فقال) ع(رجالً یسأل ابا عبداهللا
دوستم دارد؟ حضرت ) راست می گوید و(بدانم که از کجا . دوستت دارم: گاهی به من گفته می شود: پرسید) ع(شخصی از امام صادق

  .قلب خودت را بیازماي، پس اگر تو او را دوست داري، بدان که او نیز تو را دوست دارد: فرمودند
  ):ص(رسول اکرم

  بموت النفس تکون حیاه القلب و بحیاه القلب البلوغ إلی االستقامه؛
  .ه دلی، سبب استقامت استزیر پاگذاشتن هوا و هوسف دل را زنده می کند و زند

  ):ع(امام صادق
  من ساء خلقه عذب نفسه؛

  .هرکس بداخالق باشد، خودش را شکنجه و آزار می دهد
 

   زبان-56
  ):ص(رسول اکرم

  من کان یؤمن باهللا و الیوم االخر فلیقل خیراً أو لیسکت؛
  .هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یا سکوت نماید

  ):ص(رسول اکرم
  جمال الرجل فصاحه لسانه؛

  .زیبایی مرد به شیوایی زبان اوست
  ):ع(امام باقر

  إن هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر فینبغی للمؤمن أن یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فضته؛
طال و نقره ) کیسه( زند، همان گونه که بر براستی که این زبان کلید همه خوبیها و بدیهاست پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر

  .خود مهر می زند
  ):ع(امام علی

  ما أضمر أحد شیئاً إال ظهر فی فلتات لسانه و صفحات و جهه؛
  .هیچ کس چیزي را در دل پنهان نداشت، جز این که در لغزش هاي زبان و خطوط چهره او آشکار شد

  ):ع(امام سجاد
  یده الخیر و ترك الفضول التی ال فائده لها و البر بالناس و حسن القول فیهم؛حق اللسان إکرامه عن الخنی و تعو

حق زبان، دور داشتن آن از زشت گویی، عادت دادنش به خیر و خوبی، ترك گفتار بی فایده و نیکی به مردم و خوشگویی درباره آنان 
  .است

  ):ع(امام علی
  اللسان سبع إن خلی عنه عقر؛

  . اگر رها شود، گاز می گیردزبان، درنده اي است که
  ):ع(امام صادق

  إذا أراد اهللا بعبد خزیاً أجري فضیحته عی لسانه؛
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  .هرگاه خداوند بخواهد بنده اي را رسوا کند، از طریق زبانش او را رسوا می کند
  ):ع(امام سجاد

و یناشدونه و ! اهللا اهللا فینا: و یقولون! ابخیر إن ترکتن: کیف أصبحتم؟ فیقولون: إن لسان ابن آدم یشرف کل یوم علی جوارحه فیقول
  إنما نثاب بک و نعاقب بک؛: یقولون

  :زبان آدمیزاد، هر روز به اعضاي او نزدیک می شود و می گوید
 و او را: از خدا بترس و کاري به ما نداشته باش: اگر تو ما را به خودمان واگذاري، خوب هستیم و می گویند: چگونه اید؟ آنها می گویند

  .ما فقط به واسطه تو پاداش می یابیم و به واسطه تو، مجازات می شویم: سوگند می دهند و می گویند
  ):ع(امام علی

  احبس لسانک قبل أن یطیل حبسک و یردي نفسک فال شی ء أولیبطول سجن من لسان یعدل عن الصواب و یتسرع إلی الجواب؛
کت در افکند، او را زندانی کن، زیرا هیچ چیز به اندازه زبانی که از جاده صواب پیش از آن که زبانت تو را به زندان طوالنی و هال

  .منحرف می شود و به جواب دادن می شتابد، سزاوار زندانی شدن دراز مدت نیست
  

   غیبت-57
  ):ص(رسول اکرم

إن کان فیه ما تقول فقد : فی أخی ما أقول؟ قالأرأیت إن کان : ذکرك أخاك بما یکره قیل: اهللا و رسوله اعلم، قال: أتدرون ما الغیبه؟ قالوا
  اغتبته و إن لم یکن فیه ما تقول فقد بهته؛
. این که از برادرت چیزي بگویی که دوست ندارد: فرمودند. خدا و پیامبر او بهتر می دانند: آیا می دانید غیبت چیست؟ عرض کردند

گر آنچه می گویی در او باشد، غیبتش کرده اي و اگر آنچه می گویی در او ا: اگر آنچه می گویم در برادرم بود چه؟ فرمودند: عرض شد
  .نباشد، به او تهمت زده اي

  ):ص(رسول اکرم
  من اغتاب مسلماً أو مسلمه لم یقبل اهللا صالته و ال صیامه أربعین یوماً و لیله إال أن یغفر له صاحبه؛

  .انه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشدهرکس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شب
  ):ع(امام صادق

  الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره اهللا علیه و أما األمر الظاهر فیه مثل الحده و العجله فال؛
خصلتهاي آشکاري چون تند ) نگفت( پوشیده نگه داشته است، اما غیبت آن است که درباره برادرت چیزي بگویی که خداوند آن را

  .خویی و شتابزدگی غیبت نیست
  ):ع(امام صادق

  إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمه له و ال غیبه؛
  .هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکار را گناه کند، نه حرمتی دارد و نه غیبتی

  ):ع(امام علی
  السامع للغیبه کالمغتاب؛

  .شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است
  ):ص(ل اکرمرسو

  کفاره االغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته؛
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  . که براي شخصی که از او غیبت کرده اي، آمرزش بطلبیکفاره غیبت این است
  ):ص(رسول اکرم

  إذا وقع فی الرجل و أنت فی مأل، فکن للرجل ناصراً و للقوم زاجراً وقم عنهم؛
  . و آن جمع را از غیبت کردن بازدار و از میانشان برخیز و برواگر در میان جمعی بودي و از کسی غیبت شد، او را یاري کن

  ):ص(رسول اکرم
  الغیبه اسرع فی دین الرجل المسلم من االکله فی جوفه؛

  .دین مسلمان مؤثر تر از خوره در درون اوست) نابودي(غیبت کردن در 
  

  ):ع(امام باقر
و لم یدفع ) و لم یعنه(لدنیا و االخره و من اغتیب عنده أخوه المؤمن فلم ینصره من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره اهللا فی ا

  عنه و هو یقدر علی نصرته و عونه إال خفضه اهللا فی الدنیا و االخره؛
کسی که در حضور او از برادر مؤمنش غیبت شود و او به یاریش برخیزد، خداوند در دنیا و آخرت او را یاري دهد و کسی که در 

 به یاري او بر نخیزد و از وي دفاع نکند، خداوند او را در – با آن که می تواند یاریش کند -ر او از برادر مؤمنش غیبت شود و اوحضو
  .دنیا و آخرت پست گرداند

  
   سالم-58

  ):ص(رسول اکرم
  إن أولی الناس باهللا وبرسوله من بدا بالسالم؛

  .آغاز گر سالم باشدنزدیکترین مردم به خدا و رسول او کسی است که 
  ):ع(امام علی

  السالم سبعون حسنه تسعه و ستون للمبتدي و واحده للراد؛
  .سالم هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تاي آن براي سالم کننده است و یکی براي جواب دهنده

  ):ص(رسول اکرم
ر، و یسلم الراکب علی الماشی، و یسلم المار علی القائم، یسلم الصغیر علی الکبیر، و یسلم الواحد علی االثنین، و یسلم القلیل علی الکثی

  و یسلم القائم علی القاعده؛
  .کوچک به بزرگ سالم کند و یک نفر به دو نفر و عده کمتر به عده بیشتر و سواره به پیاده و رهگذر به ایستاده و ایستاده به نشسته

  ):ع(امام صادق
  السالم قبل الکالم؛

  .نخست سالم، سپس کالم
  ):ص(رسول اکرم

  البادي بالسالم بريء من الکبر؛
  .سالم کننده، از تکبر بدور است

  ):ص(رسول اکرم
  و التسلیم علی الصبیان لتکون سنه من بعدي؛... خمس ال أدعهن حتی الممات 
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  .و سالم کردن به کودکان تا بعد از من سنت شود... پنج چیز است که تا زنده ام رهایشان نمی کنم 
  ):ص(رسول اکرم

  أفش السالم یکثر خیر بیتک؛
  .سالم را رواج ده تا خیر و برکت خانه ات زیاد شود

  ):ع(امام باقر
  إن اهللا یحب إطعام الطعام و إفشاء السالم؛

  .خداوند غذا دادن و به همه سالم کردن را دوست دارد
  ):ص(رسول اکرم

  إن من موجبات المغفره بذل السالم و حسن الکالم؛
  .نیکو گفتن است مغفرت، سالم کردن و سخن یکی از موجبات

   
   شوخی-59

  ):ع(امام باقر
  إن اهللا عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بال رفث؛

  .خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط آن که ناسزا نگوید
  ):ص(رسول اکرم

  إنی أمزح و ال أقول إال حقاً؛
  .حق نمی گویممن شوخی می کنم، اما جز 

  ):ص(رسول اکرم
  المؤمن دعب لعب و المنافق قطب غضب؛

  .مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی
  ):ص(رسول اکرم

إنا أنشأناهن إنشأناهن : ( بعجوز، قال اهللا تعالیإنک لست یومئذ: فقال ال تدخل الجنه عجوز، فبکث، فقال) ع(أتت امرأه عجوز إلی النبی
  ؛) أبکاراًإنشاء فجعلناهن
تو در آن روز پیر نخواهی : حضرت فرمودند. پیرزن گریست. پیر به بهشت نمی رود: حضرت به او فرمودند. آمد) ص(پیرزنی نزد پیامبر

   ).ما آنان را آفرینش نوینی بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم: (خداي متعال می فرماید. بود
  ):ع(امام کاظم

ما : و کان إذا اغتم یقول) ع(أعطنا ثمن هدیتنا فیضحک رسول اهللا: یه األعرابی فیهدي له الهدیه، ثم یقول مکانهکان یأت) ع(إن رسول اهللا
  لیته أتانا؛! فعل األعرابی؟

پول هدیه ما را بده و رسول : می آمد و براي آن حضرت هدیه می آورد و همان جا می گفت) ص(بادیه نشینی بود که نزد رسول خدا
  .آن بادیه نشین چه شد؟ کاش نزد ما می آمد: آن حضرت هرگاه اندوهگین می شدند، می فرمودند. ندیدندمی خ) ص(خدا

  ):ع(امام علی
  کثره المزاح تذهب البهاء و توجب الشحناء؛

  .شوخی زیاد، ارج و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود
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  ):ع(امام علی
  من کثر مزاحه استجهل؛

  .دان شمرده می شودهرکس زیاد شوخی کند، نا
  

  ):ع(امام علی
  رب هزل عادجداً؛

  .چه بسا شوخی اي که جدي می شود
  ):ص(رسول اکرم

  ال یبلغ العبد صریح األیمان حتی یدع المزاح و الکذب و یدع المراء و إن کان محقاً؛
  .د، هر چند حق با او باشدرا رها کن) بگو مگو(بنده به ایمان ناب نرسد، مگر آن که شوخی و دروغ را ترك گوید و مجادله

  ):ع(امام صادق
  إذا أحببت رجالً فال تمازحه و ال تماره؛

  .هرگاه کسی را دوست داشتی، با او نه شوخی کن نه مجادله
  

   حالل-60
  تسعه منها طلب الحالل فإذا طیبت مطعمک و مشربک فأنت فی حفظی و کنفی؛: فی الحدیث یا احمد إن العباده عشره أجزاء

اي احمد همانا عبادت ده جزء است که نه جزء آن طلب روزي حالل است، پس : قدسی آمده است که خداوند می فرمایددر حدیث 
  .چون خوراکی و نوشیدنی خود را پاك کردي در پناه و حمایت من هستی

  ):ص(رسول اکرم
  طلب الحالل واجب علی کل مسلم؛

  .کسب در آمد حالل، بر هر مسلمانی واجب است
  ):ع(امام علی

  إن العبد لیحرم نفسه الرزق الحالل بترك الصبر، و ال یزاد علی ما قدر له؛
  .بنده به سبب بی صبري، خودش را از روزي حالل محروم می کند و بیشتر از روزي مقدر هم نصیبش نمی شود

  ):ع(امام صادق
الدعونی فإنی : دعنا نعمل لک أو تعمله الغلمان، قال: كفدا: و هو یعمل فی حائط له فقلنا) ع(دخلنا علی أبی عبداهللا: الفضل بن أبی قره

  أشتهی أن یرانی اهللا عزوجل أعمل بیدي و أطلب الحالل فی أدي نفسی؛
خدا ما را فداي شما کند، اجازه بدهید ما : که در باغش مشغول کار بود رسیدم و عرض کردم) ع(خدمت امام صادق: فضل بن ابی قره

نه، مرا بهحال خود بگذارید، زیرا دوست دارم خداوند عزوجل مرا : حضرت فرمودند. ن این کار را انجام دهندبرایتان کار کنیم یا غالما
  .در حال کار کردن و زحمت کشیدن براي کسب روزي حالل ببیند

  ):ص(رسول اکرم
  أن ال یرزقه إال طیباً؛... حق الوالد علی والده 

  .حالل، روزي او را تامین نکندجز از راه ... حق فرزند بر پدرش این است که 
  ):ص(رسول اکرم
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   یا علی من أکل الحالل صفادینه، ورق قلبه، و دمعت عیناه من خشیه اهللا تعالی و لم یکن لدعوته حجاب؛
اي علی هرکس حالل بخورد، دینش صفا می یابد، رقت قلب پیدا می کند، چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشک می شود و براي 

  .دعایش مانعی نمی باشد) تاستجاب(
  ):ع(امام صادق

  یتعلم الحالل و الحرام سبع سنین؛... الغالم 
  .حالل و حرام یاد دهید) از چهارده سالگی به بعد(را در هفت سال سوم... فرزند 
  ):ع(امام باقر

  و اهللا لحدیث لصیبه من صادق فی حالل و حرام خیر لک مما طلعت علیه الشمس حتی تغرب؛
قسم اگر از شخصی راستگو حدیثی درباره حالل و حرام بشنوي، از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و غروب می کند براي تو بهتر به خدا 
  .است

  ):ع(امام صادق
  ال خیر فی من ال یحب جمع المال من حالل فیکف به وجهه و یقضی به دینه؛

  .که آبرویش را حفظ و قرضش را با آن ادا نمایدخیري در آن کس نیست که دوست ندارد از راه حالل مالی بدست آورد 
  ):ع(امام علی

  من یکتسب ماالً من غیر حله یصرفه فی غیر حقه؛
  .هرکس مالی را از راه غیر حالل بدست آورد، آن را در راه غیر حق مصرف خواهد نمود

  
   حرام-61

  ):ع(امام علی
  ما نهی اهللا سبحانه عن شیء إال و أغنی عنه؛

  .سان را از هیچ چیزي نهی نفرموده جز آن که او را از آن بی نیاز کرده استخداي سبحان ان
  ):ص(رسول اکرم

  من أعرض عن محرم أبد له اهللا به عباده تسره؛
  .هرکس از حرام دوري کند، خداوند به جاي آن عبادتی که او را شاد کند نصیبش می گرداند

  ):ص(رسول اکرم
  علی الماء؛:  و قیل–الرمل العباده مع أکل الحرام کالبناء علی 

  )بر روي آب: و به قولی(عبادت با خوردن حرام همانند ساختن بنایی است بر روي شن
  ):ع(امام صادق

  کسب الحرام یبین فی الذریه؛
  .در فرزندان آشکار می شود) اثرش(در آمد حرام
  ):ع(امام سجاد

  ؛...إلیه من اهللا العقوبه فی األجل و من الناس بلسان الالئمه فی العاجل و أما حق یدك فأن التبسطها إلی ال یحل لک فتنال بما تبسطها 
  ... .حق دست این است که آن را به حرام نگشایی که آن مایه کیفر خدا در قیامت و سرزنش مردم در دنیاست

  )):ع(امام کاظم) (ع(ابوالحسن 
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  م یؤجر علیه و ما خلفه کان زاده إلی النار؛یا داود إن الحرام الینمی و إن نمی الیبارك له فیه و ما أنفقه ل
مال حرام رشد نمی کند و اگر هم رشد کند براي صاحبش برکت ندارد و اگر از آن چیزي انفاق کند پاداشی نخواهد دید و ! اي داود

  .آنچه پس از خود بر جاي گذارده، ره توشه او به سوي دوزخ است
  ):ص(رسول اکرم

  به اهللا فی نهابر؛من أصاب ماالً من مهاوش أذه
  .هرکس مالی از حرام بدست آورد، خداوند در حوادث سخت آن را از بین می برد

  ):ص(رسول اکرم
  من کسب ماالً من غیر حله أفقره اهللا؛

  .هرکس از حرام مالی بدست آورد، خداوند به فقر مبتالیش خواهد نمود
  ):ص(رسول اکرم

و قال إن هللا ملکاً ینادي علی بیت المقدس کل لیله من أکل حراماً لم یقبل اهللا منه صرفاً و ال عدالً . من أکل الحالل أربعین یوماً نوراهللا قلبه
  و الصرف النافله و العدل الفریضه؛

خداي را فرشته اي است در بیت المقدس که هر شب ندا : و فرمودند. هرکس چهل روز حالل بخورد، خداوند قلبش را نورانی فرماید
  .رام خورد خداوند کار مستحب و واجبی را از او قبول نمی کندمی دهد هرکس ح

  ):ص(رسول اکرم
  ال یقدر رجل علی حرام ثم یدعه لیس به إال مخافه اهللا إال أبد له اهللا فی عاجل الدنیا قبل االخره ما هو خیر له من ذلک؛

د در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداون
  .عوض می دهد

  
   روزي-62

  ):ص(رسول اکرم
  خیر الرزق مایکفی؛

  .بهترین روزي آن است که انسان را کفایت کند
  ):ص(رسول اکرم

  .من أکلمن کد یده حالال فتح له أبواب الجنه یدخل من أیها شاء
  .ي بهشت به روي او گشوده می شود تا از هر کدام که بخواهد وارد شودهرکس از دسترنج حالل خود روزي خورد، درها

  ):ع(امام علی
اعلموا أن عبداً و إن ضعفت حیلته، و وهنت مکیدته أنه لن ینقص مما قدر اهللا له؛ و إن قوي فی شده الحیله و قوه المکیده أنه لن یزاد 

  علی ما قدر اهللا له؛
در کرده است، بی کم و کاست به او می رسد هر چند در چاره اندیشی و پیدا کردن راه هاي کسب بدانید که آنچه خداوند براي بنده مق

  .روزي ناتوان باشد و نیز بیش از آنجه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد، هر چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد
  ):ع(امام باقر

  ؛...  یطغینی و ال تبتلینی بفقر أشقی به مضیقاً علی اللهم ارزقنی رزقاً حالالً یکفینی و ال ترزقنی رزقاً
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خدایا روزي کن مرا رزق حاللی که کفایتم کند و روزي مکن آن رزقی که به سرکشی ام کشاند و مرا به فقري گرفتار نساز که در 
  .تنگنایم قرار دهد و بدبخت شوم

  ):ع(امام حسن
  فإن الرزق مقسوم و استعمال الحرص استعمال المآثم؛

  .روزي قسمت شده است و حرص زدن سبب مبتال شدن به گناهان می شود
  ):ع(امام علی

  إذا ألطأت األرزاق علیک فاستغفر اهللا یوسع علیک فیها؛
  .هرگاه در روزي تو تأخیر و تنگی پدید آمد، آمرزش بخواه تا روزي را بر تو فراخ گرداند

  ):ع(امام صادق
  أي یبارك له فیما آتاه؛) سبو یرزقه من حیث ال یحت(فی قوله تعالی
  ):ص(رسول اکرم

  من رضی بما رزقه اهللا قرت عینه؛
  .هرکس به آنچه خداوند روزیش کرده راضی باشد، خوش و خرم بماند

  ):ع(امام باقر
  إن العبد لیذنب الذنب فیزوي عنه الرزق؛

  .بنده گناه می کند و به سبب آن روزي از او گرفته می شود
  

   افزایش روزي-63
  ):ص(ول اکرمرس

  من أحب أن یمد له فی عمره و أن یزاد فی رزقه فلیبر والدیه و لیصل رحمه؛
  .رحم نمایدهرکس دوست دارد که عمرش طوالنی و روزیش زیاد شود به پدر و مادر خود نیکی کند و صله 

  ):ع(امام صادق
  من حسن برهفی أهل بیته زید فی رزقه؛

  .کی کند، روزیش زیاد می شودهرکس به شایستگی در حق خانواده اش نی
  ):ص(رسول اکرم

  حسن الخلق و حسن الجوار و کف األذي و قله الضجر؛: أربع تزید الرزق
  .خوش اخالقی، خوشرفتاري با همسایه، اذیت نکردن و کم بی تابی کردن: چهار چیز روزي را زیاد می کند

  ):ع(امام صادق
  من حسنت نیته زید فی رزقه؛

  . را زیاد می کندنیت خوب داشتن روزي
  ):ص(رسول اکرم

  و طیب الکالم یزید فی الرزق؛... استنزلوا الرزق بالصدقه و البکور مبارك یزید فی جمیع النعم خصوصاً فی الرزق 
) هم(با صدقه دادن روزي را فرود آورید، سحرخیزي برکت آور است و همه نعمت ها، مخصوصاً روزي را زیاد می کند و خوش زبانی 

  .ا زیاد می کندروزي ر
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  ):ع(امام علی
مواساه األخ فی اهللا عزوجل یزید فی الرزق و البکور فی طلب الرزق یزید فی الرزق واالستغفار یزید فی الرزق و استعمال األمانه یزید فی 

  الرزق و قول الحق یزید فی الرزق؛
روزي، استغفار، امانت داري، و حق گویی روزي را روزي را زیاد می کند، سحر خیزي در طلب ) دینی(همدردي و یاري نمودن برادر

  .زیاد می کند
  ):ع(امام صادق

  البر یزید فی الرزق؛
  .نیکوکاري روزي را زیاد می کند

  ):ص(رسول اکرم
  دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق؛: -احب أن یوسع علی فی الرزق؟ : لما قیل له

  .شود، فرمودند پیوسته با وضو باشدوست دارم روزیم زیاد : عرض شد) ص(به رسول خدا
  ):ع(امام علی

  العسر یفسد األخالق، التسهل یدر األرزاق؛
  .سختگیري، اخالق را تباه می کند، آسان گیري روزي ها را سرازیر می کند

  ):ع(امام علی
  ترك الحرص یزید فی الرزق و شکر المنعم یزید فی الرزق و اجتناب الیمین الکاذبه یزید فی الرزق؛

  .رص نورزیدن روزي را زیاد می کند، شکر نعمت و دوري نمودن از قسم دروغ روزي را زیاد می کندح
  

   قرض-64
  ):ص(رسول اکرم

  من أخذ أموال الناس یرید أداءها أدي اهللا عنه و من أخذها یرید إتالفها اتلفه اهللا؛
و هرکس اموال مردم را بگیرد ) او را یاري می کند(ا بپردازد هرکس اموال مردم را بگیرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن ر

  .و قصد تلف کردن داشته باشد خداوند آن را تلف کند
  ):ص(رسول اکرم

  إن اهللا تعالی مع الدائن حتی یقضی دینه مالم یکن دینه فیمایکره اهللا؛
  .ف رضاي خدا نباشدخداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد به شرط آن که قرض وي بر خال

  ):ص(رسول اکرم
  درهم ألف قنطار من الجنه؛من أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل و أعطاه اهللا بکل 

اعمالش را دوباره شروع می کند و ) گناهانش پاك شده(هرکس به گرفتار و درمانده اي قرض بدهد و در پس گرفتن آن خوشرفتاري کند
  .در بهشت به او عطا کند) ثروتی فراوان( هزار قنطار خداوند در برابر هم درهم،

  ):ص(رسول اکرم
  من احتاج إلیه أخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل حرم اهللا علیه ریح الجنه؛

  .م می کندکسی که برادر مسلمانش در قرض به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض بدهد و چنین نکند، خداوند بوي بهشت را بر او حرا
  ):ص(رسول اکرم
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  کما ال یحل لغریمک أن یمطلک و هو مؤسر فکذلک الیحل لک أن تعسره إذا علمت أنه معسر؛
همانطور که براي آن کسی که از تو قرض گرفته جایز نیست که اداء آن را به تأخیر بیندازد، پس براي تو هم جایز نخواهد بود که با این 

  .او مطالبه کنیکه می دانی او تنگدست است از 
  ):ع(امام رضا

  اعلم أن من استدان دیناً و نوي قضاءه، فهو فی أمان اهللا حتی یقضیه، فإن لم ینو قضاءه فهو سارق؛
کسی که قرض بگیرد در صورتی که تصمیم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء کند ولی اگر تصمیم نداشته باشد 

  .داند، دزد محسوب می شودآن را به صاحبش برگر
  ):ص(رسول اکرم

  من أراد تستجاب دعوته و أن تکشف کربته فلیفرج عن معسر؛
  .هرکس می خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد

  ):ص(رسول اکرم
  أقل من الدین تعش حراً؛

  .قرض کمتر گیر تا آزاد باشی
  

   ربا-65
  ):ص(رسول اکرم
  جل لعن آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه؛ان اهللا عزو

  .خداي عزوجل رباخوار و ربادهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است
  ):ع(امام صادق

  درهم ربا أعظم عنداهللا من سبعین زنیه بذات محرم فی بیت اهللا الحرام؛
  .ارم در خانه خدایک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زناکردن با مح

  ):ع(امام باقر
  إنما حرم اهللا عزوجل الربا لئال یذهب المعروف؛

  .خداي عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود
  ):ع(امام صادق

  آکل الربا الیخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان؛
  .ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند

  ):ص(رسول اکرم
  ):فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا و رسوله: (ال تصادق آکل الربا فإنه یبارز اهللا ألن اهللا تعالی قال... یا علی
اگر دست از رباخواري بر «: با رباخوار رفاقت نکن، زیرا او با خداوند به مبارزه برخواسته، چون خداوند متعال می فرماید: اي علی

  .»ولش اعالن جنگ دهیدنداشتید پس به خدا و رس
  ):ع(امام علی

  معاشر الناس، الفقه ثم المتجر، و اهللا للربا فی هذه االمه أخفی من دبیب النمل علی الصفا؛
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به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روي تخته ! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! اي مردم
  .سنگ است
  ):ص(کرمرسول ا

  هؤالء أکله الربا؛: من هؤالء یا جبرئیل؟ قال: أتیت لیله اسري بی علی قوم بطونهم کالبیوت فیها الحیات تري من خارج بطونهم فقلت
شبی که به معراج رفتم بر مردمی گذشتم که شکمهایشان چون خانه اي بود و در آنها مارهایی وجود داشت که از بیرون شکمهایشان 

  .اینان ربا خوارانند: اي جبرئیل اینها کیستند؟ گفت: پرسیدم. دیده می شد
  ):ص(رسول اکرم

من أکل الربا مأل اهللا عزوجل بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل و إن اکتسب منه ماالً ال یقبل اهللا تعالی منه شیئاً من عمله، و لم یزل فی لعنه 
  ؛)واحد(اهللا و المالئکه ما کان عنده منه قیراط

ا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، هرکس رب
از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را ) کمترین مقدار(خداي تعالی هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که قیراطی 

  .نفرین کنند
  ):ع(امام صادق

لیفر الناس من الحرام إلی الحالل و إلی التجارات و إلی إنه لو کان الربا حالالً لترك الناس التجارات و ما یحتاجون إلیه فحرم اهللا الربا 
  البیع و الشراء فیبقی ذلک بینهم فی القرض؛

خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به همین دلیل . براستی، اگر ربا حالل بود، مردم تجارت و تالش براي معاش را رها می کردند
  .به حالل و تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و به یکدیگر قرض بدهند

  
   صدقه-66

  ):ص(رسول اکرم
  کل معروف صدقه و ما وقی به المرء عرضه کتب له به صدقه؛

  . نوشته می شودهر کار نیکی صدقه است و هر چیزي که به وسیله آن آبروي کسی حفظ شود براي او صدقه
  ):ص(رسول اکرم

  الصدقه تدفع البالء وهی أنجح دواء و تدفع القضاء و قد ابرم إبراماً و ال یذهب باألدواء إال الدعاء و الصدیقه؛
  .صدقه بال را دفع می کند و مؤثرترین داروست، صدقه قضاي حتمی را دفع می کند و درد بیماریها را چیزي جز دعا و صدقه از بین نبرد

  ):ع(امام باقر
  إن الصدقه لتدفع سبعین بلیه من بالیا الدنیا مع میته السوء، إن صاحبها الیموت میته السوء أبداً؛

  .صدقه، هفتاد نوع از بالیاي دنیوي و بد مردن را دفع می کند، صدقه دهنده هرگز دچار بد مردن نمی شود
  ):ع(امام صادق

   و تهون الحساب و صدقه النهار تثمر المال و تزید فی العمر؛نب العظیمإن صدقه اللیل تطفی ء غضب الرب و تمحو الذ
را آسان می گرداند و صدقه در روز ) قیامت(صدقه در شب، خشم پروردگار را فرو می نشاند و گناه بزرگ را پاك می کند و حساب

  .ثروت می آورد و عمر را زیاد می کند
  ):ص(رسول اکرم

  خیر الصدقه ما أبقت غنی؛
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  .ین صدقه آن است که بی نیازي آوردبهتر
  ):ص(رسول اکرم

  من مشی بصدقه إلی محتاج کان له کأجر صاحبها من غیر أن ینقص من أجره شیء؛
  .هرکس صدقه اي را به نیازمندي برساند، اجر آن صدقه را دارد و از اجر صدقه دهنده نیز چیزي کم نمی شود

  ):ص(رسول اکرم
  ال صدقه و ذورحم محتاج؛

  .انی که خویشاوند نیازمند است، به کسی دیگر نباید صدقه دادتا زم
  ):ص(رسول اکرم

لیس المسکین بالطواف و ال بالذي ترده التمره و التمرتان و اللقمه و اللقمتان و لکن المسکین المتعفف الذي ال یسأل الناس شیئاً و ال 
  یفطن له فیصدق علیه؛

سی که یکی دو دانه خرما و یکی دو لقمه نان می گیرد و می رود، بلکه مسکین آن ناداري مسکین نه آن گداي دوره گرد است و نه آن ک
است که مناعت و عزت نفس دارد، به طوري که دست سئوال سوي مردم دراز نمی کند و کسی به تهیدسنی او پی نمی برد تا به وي 

  .صدقه دهد
  

   ورزش-67
  ):ص(رسول اکرم

   من المؤمن الضعیف؛المؤمن القوي خیر و أحب إلی اهللا
  .مؤمن نیرومند نزد خداوند بهتر از محبوب تر است از مؤمن ضعیف

  ):ع(امام صادق
  ؛...المشی و الرکوب واالرتماس فی الماء و : النشره فی عشره أیاء

  ... .پیاده روي، سواري، آب تنی و : شادابی در ده چیز است
  ):ص(رسول اکرم

  خیر لهو المؤمن السباحه؛
  .رگرمی مؤمن شنا استبهترین س
  ):ع(امام صادق

  إن رسول اهللا سابق بین الخیل و أعطی السوابق من عنده؛
  .پیامبر گرامی اسالم در میان سوارکاران اسب، مسابقه می گذاشتند و پس از پایان مسابقه، برندگان جوائز خود را از آن جناب می گرفتند

  ):ص(رسول اکرم
  و الرمی؛أحب اللهو إلی اهللا إجراء الخیل 

  .بهترین سرگرمیدر نزد خدا، اسب دوانی و تیراندازي است
  ):ع(امام صادق
  ؛...قوما فاصطرعا، فقاما لیصطرعا ): ع(فقال لهما النبی) ع(ذات لیله بیت فاطمه و معه الحسن الحسین) ع(دخل النبی

آن ). برخیزید و کشتی بگیرید: (به آن دو فرمودند) ص(پیامبر. با او بودند) ع(رفتند و حسن و حسین) ع(شبی به خانه فاطمه) ص(پیامبر
  .دو بزرگوار برخاستند و کشتی گرفتند
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  ):ع(امام علی
  من یعمل یزدد قوه من یقصر فی العمل یزدد فتره؛

  .هرکس کار کند، قدرتش بیشتر شده، و هرکس در کار کردن کوتاهی کند، ضعیف تر خواهد شد
  ):ع(امام صادق

   الرهان و تلعن صاحبه ما خال الحافر الخف و الریش و النصل و قد سابق رسول اهللا اسامه بن زید و أجري الخیل؛إن المالئکه لتنفر عند
فرشتگان از شرط بندي بیزارند و قمار باز را لعن می کنند، مگر شرط بندي در اسب و شتر سواري و تیراندازي و شمشیربازي باشد، هم 

  .اري با اسامه بن زید مسابقه دادنددر اسب سو) ص(چنان که پیامبر گرامی
  ):ع(امام علی

  قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانحی؛
  .اعضاءو اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواري محکم فرما! پروردگارا
  ):ع(امام علی

  فقت بها أبقیتها؛إن نفسک مطیتک إن أجهدتها قتلتها و إن ر
  .بدن تو مرکب سواري تو است اگر بیش از طاقت و ظرفیت بارش کنی او را خواهی کشت و اگر با آن مداراکنی باقی خواهد ماند

  
   مسافرت-68

  ):ع(امام علی
  اجد؛تغرب عن األوطان فی طلب العال و سافر ففی األسفار خمس فوائد تفرج هم و اکتساب معیشه و علم و آداب و صحبه م

برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزي و : براي کسب مجد و عظمت از وطن خود دور شود و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است
  .دانش و آداب زندگی، و همنشینی با بزرگواران

  ):ص(رسول اکرم
  سافروا تصحوا و ترزقوا؛

  .مسافرت کنید، تا سالم بمانید و روزي کسب کنید
  ):ص(رسول اکرم

  ن السنه إذا خرج القوم فی سفر أن یخرجوا نفقتهم، فإن ذلک أطیب ألنفسهم و أحسن ألخالقهم؛م
از سنت این است که وقتی گروهی به مسافرت می روند خرج سفرشان را با خود بردارند که این کار موجب آرامش خاطر و خوش 

  .اخالقی آنان می شود
  ):ع(امام صادق

  ا بدالک فإنک تشتري سالمه سفرك؛افتتح سفرك بالصدقه و اخرج إذ
  .سالمت سفرت را می خري) با صدقه دادن(مسافرت خو را با صدقه آغاز کن و هرگاه خواستی بیرون برو، زیرا 

  ):ع(امام صادق
  اللهم خل سبیلنا و أحسن تسییرنا و أعظم عافیتنا؛: إذا أراد سفراً، قال) ع(کان أبو عبداهللا
  ):ع(امام صادق

خدایا راه را بر ما بگشا و سفرمان را به بهترین وجه قرار ده و به ما سالمت و عافیت :  سفر می گرفت عرض می کردوقتی تصمیم به
  .کامل عطا کن
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  ):ص(رسول اکرم
  و أما التی فیالسفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی؛) فی مروه السفر(
در سفر عبارت است از بخشیدن از زاد و توشه خود به همراهان و خوش اخالقی و شوخی مردانگی ): درباره مردانگی در سفر فرمودند(

  .کردن به شرط آن که معصیت خدا نباشد
  ):ع(امام علی

  ال یخرج الرجل فی سفر یخاف فیه علی دینه وصالته؛
  .انسان نباید به سفري رود که می ترسد در آن به دین و نمازش لطمه اي وارد آید

  :)ع(امام علی
  أما مروءه السفر، فبذل الزاد و قله الخالف علی من صحبک و کثره ذکراهللا عزوجل فی کل مصعد مهبط و نزول و قیام و قعود؛

اما مردانگی در سفر عبارت است از بخشش از زاد و توشه خود به همراهان، کمی مخالفت و ناسازگاري از همسفران و زیاد به یاد خدا 
  .و نشست و برخاستبودن در هر فراز و نشیب 

  ):ص(رسول اکرم
  إذا خرج أحد کم إلی سفر ثم قدم علی أهله فلیهد هم و لیطرفهم و لوحجاره؛

  .هرگاه یکی از شما به سفر رفت، دربازگشت حتی اگر شده یک قطعه سنگ براي خانواده اش هدیه و تحفه بیاورد
  ):ص(رسول اکرم

  ره المال و زیاده العمر و المحبه فی العشیره؛من یضمن لی بر الوالدین وصله الرحم إضمن له کث
هرکس نیکی به پدر و مادر و صله رحم را برایم ضمانت کند، من نیز زیادي مال، طول عمر و محبت او را در دل خویشاوندان، ضمانت 

  .می نمایم
  ):ص(رسول اکرم

  نظر الولد إلی والدیه حباً لهما عباده؛
  .رش عبادت استنگاه محبت آمیز فرزند به پدر و ماد

  ):ع(امام صادق
اإلحسان أن تحسن صحبتهما و ال تکلفهما أن : فقال) و بالوالدین إحساناً: (عن قول اهللا) ع(سألت أبا عبداهللا: عن أبی والد الحناط قال

  یسأالك شیئاً هما یحتاجان إلیه؛
احسان به پدر و مادر این است که رفتارت رابا : دم، فرمودندپرسی) ع(را از امام صادق) و بالوالدین احسانا(معناي آیه : ابی والد می گوید

  ).یعنی قبل از درخواست آنان نیازشان را بر طرف کنی(آنها نیکو کنی و مجبورشان نکنی تا چیزي که نیاز دارند از تو بخواهند
  ):ص(رسول اکرم

  یا علی رضی اهللا کله فی رضهالوالدین وسخط اهللا تعالی فی سخطهما؛
  .ه خشنودي خداوند در خشنودي پدر و مادر و ناخشنودي خداوند متعال در ناخشنودي آنان استیا علی هم
  ):ص(رسول اکرم

  سید األبرار یوم القیامه رجل بر والدیه بعد موتهما؛
  .سرور نیکوکاران در روز قیامت آن کسی است که نسبت به پدر و مادر خود بعد از وفاتشان نیز نیکوکار باشد

  :)ع(امام رضا
  بر الوالدین واجب و إن کانا مشرکین والطاعه لهما فی معصیه الخالق؛
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  .نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرك باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد
  ):ع(امام علی

  من أحزن والدیه فقد عقهما؛
  .کسی که پدر و مادر خود را ناراحت کند عاق والدین شده است

  ):ع(لکاظمامام موسی ا
  کن باراً و اقتصر علی الجنه و إن کنت عافاً فاقتصر علی النار؛

  .اگر بهشت می خواهی با پدر و مادر خوشرفتار باش و اگر تحمل آتش دوزخ را داري عاق آنها باش
  ):ص(رسول اکرم

  دعاء الوالد لولده کدعاء النبی المته؛
  . استدعاي پدر براي فرزندش همانند دعاي پیابر براي امتش

  ):ص(رسول اکرم
  دعاء الوالده یفضی إلی الحجاب؛

  .دعاي مادر از موانع نپذیرفتن دعا می گذرد
  

   ازدواج-70
  ):ص(رسول اکرم

  ما بنی بناء فی االسالم احب الی اهللا تعالی من التزویج؛
  .هیچ بنایی در اسالم بر پا نشد که نزد خداوند متعال دوست داشتنی تر از ازدواج باشد

  ):ص(اکرمرسول 
  من أحب ان یلقی اهللا طاهراً مطهراً فلیلقه بزوجه؛

  .هرکس دوست دارد خداوند را پاك و پاکیزه دیدار کند، باید ازدواج نماید
  ):ص(رسول اکرم

  ان یکونوا فقراء یغنهم اهللا من فضله؛: من ترك التزویج مخافه العیله فقد اساء ظنه باهللا عزوجل ان اهللا عزوجل یقول
اگر تهیدست باشند، خداوند آنان را از فضل : ترس فقر ازدواج نکند به خداوند بدگمان شده است زیرا خداوند می فرمایدهرکس از 

  .خود، بی نیاز می کند
  ):ص(رسول اکرم

  خیر النکاح ایسره؛
  .بهترین ازدواج آن است که آسان تر انجام شود

  ):ع(امام صادق
  تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرق دساس؛

  .با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید، زیرا اصل و نصب تأثیر دارد
  ):ص(رسول اکرم

  زوجوا ایاماکم فان اهللا یحسن لهم فی الخالقهم و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزیدهم فی مرواتهم؛
  .ر مروت آنها می افزایدبی همسران خود را همسر دهید که خداوند اخالق ایشان را نیکو می کند و روزیشان را افزایش داده و ب
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  ):ص(رسول اکرم
  المرأه الحسناء فی منبت السوء؛: إیاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول اهللا ما خضراء الدمن قال

  .زن زیبا در خانواده بد: اي رسول خدا سبزه در زباله دانی چیست؟ فرمودند: گفتند! از سبزه در زباله دانی دوري کنید
  ):ص(رسول اکرم
  یمته من فاسق فقد قطع رحمه؛من زوج کر

  .هرکس دختر گرامیش را به ازدواج مردي گنه کار در آورد در حقیقت نسل خود را ضایع کرده است
  ):ع(امام حسن

  زوجها من رجل تقی فانه ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یظلمها؛
امیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمی دخترت را به ازدواج مردي با تقوا درآور زیرا اگر دخترت را دوست بدارد، گر

  .کند
  ):ع(امام صادق

  اذا تزوج الرجل المراه لما لها او جمالها لم یرزق ذلک فان تزوجها لدینها رزقه اهللا عزوجل جمالها و مالها؛
 دینش با او ازدواج نماید، خداوند زیبایی اگر مردي با زنی به خاطر ثروت یا زیبایی ازدواج کند، آن را بدست نمی آورد و اگر به خاطر

  .و ثروت او را نیز نصیبش می گرداند
  

   مرد-71
  ):ص(رسول اکرم

  من سعاده المرء المسلم الزوجه الصالحه و المسکن الواسع و المرکب البهی و الولد الصالح؛
  .سواري و فرزندي خوب استاز خوشبختی مرد مسلمان، داشتن همسریشایسته، خانه اي بزرگ، وسیله اي راحت براي 

  ):ص(رسول اکرم
  استوصوا بالنساء خیراً؛

  .یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید
  ):ع(امام علی

  أحسن الصحبه لها فیصفو عیشک؛
  .با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد

  ):ص(رسول اکرم
  عفوا تعف نساؤکم؛

  . باشندپاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن
  ):ع(امام صادق

  معاشره جمیله وسعه بتقدیر و عیره بتحصن؛: إن المرء یحتاج فی منزله و عیاله إلی ثالث خالل یتکفها و إن لم یکن فی طبعه ذلک
مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هرچند در طبیعت او نباشد، خوشرفتاري، گشاده دستی به اندازه و 

  .غیرتی همراه با خویشتن داري
  ):ع(امام باقر

  ان اکرمکم عند اهللا اشدکم اکراماً لحالئلهم؛
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  .گرامی ترین شما نزد خدا، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد
  ):ص(رسول اکرم

  ال یخدم العیال إال صدیق أو شهید أو رجل یرید اهللا به خیر الدنیا و االخره؛: یا علی
  .به خانواده خود خدمت نمی کند نگر صدیق یا شهید یا مردي که خداوند خیر دنیا و آخرت را براي او می خواهد: یا علی

  ):ع(امام صادق
  من حسن بره بأهله زاد اهللا فی عمره؛

  .هرکس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، خداوند عمر او را زیاد می کند
  ):ص(رسول اکرم

   امرأته و نظرت ألیه نظر اهللا تعالی إلیهما نظر الرحمه؛إن الرجل إذا نظر إلی
  .وقتی مردي به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند بدیده رحمت به آنان نگاه می کند

  ):ع(امام علی
  النصح بین المأل تفریع؛

  .تصیحت کردن در حضور دیگران، خرد کردن شخصیت است
  

   زن-72
  اء؛أکثر الخیر فی النس

  .بیشترین خیر و برکت در زنان است
  ):ص(رسول اکرم

  المرأه الصالحه أحد الکاسبین؛
  .زن شایسته یکی از دو عامل پیشرفت خانوداه است

  ):ع(امام باقر
  ال شفیع للمرأه أنجح عند ربها من رضا زوجها؛

  .هیچ شفیعی براي زند نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش نیست
  ):ع(امام علی

  صیانه المرأه أنجح عند ربها من رضا زوجها؛
  .هیچ شفیعی براي زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش نیست

  ):ع(امام علی
  صیانه المرأه أنعم لحالها و أدوم لجمالها؛

  .محفوظ بودن و پاکدامنی براي سالمتی زن مفیدتر است و زیبایی او را بادوام تر می کند
  ):ص(رسول اکرم

إن اهللا تبارك و تعالی علی اإلناث أرأف منه علی الذکور و ما من رجل یدخل فرحه علی امرأه بینه و بینها حرمه إال فرحه اهللا تعالی یوم 
  القیامه؛

ا خداي بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هیچ مردي، زنی از محارم خود را خوشحال نمی کند، مگر آن که خداوند متعال او ر
  .در قیامت شاد می کند
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  ):ع(امام علی
  ؟...و ال تملک المرأه أمرها ما جاوز نفسها فإن المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه 

  .نه قهرمان و کارفرما) ظریف و آسیب پذیر(کاري که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گلی است 
  ):ص(رسول اکرم

  الحیاء حسن و لکن فی النساء أحسن؛
  .یا خوب است ولی براي زنان خوب تر استح

  ):ص(رسول اکرم
  أیما امرأه ماتت و زوجها عنها راضٍ دخلت الجنه؛

  .هر زنی، از دنیا برود و شوهرش از او راضی باشد، به بهشت می رود
  

   فرزند-73
  ):ع(امام باقر

؛اللهم الرزقنی ولداً و اجعله تقیاً زکیاً لیس فی خلقه زیاده وال نقصان و اج   عل عاقبته إلی خیرٍ
  .آفرینشش کم و زیادي نباشد و سرانجامش را نیکوگردانخداوندا به من فرزندي عطا کن و او را پرهیزگار و پاك قرار ده که در 

  ):ص(رسول اکرم
  و کیف ذلک یا رسول اهللا؟ فقال بإطعامهم الحالل؛: أدبوا أوالد کم فی بطون امهاتهم قیل

به (با خوراندن غذاي حالل : این چگونه است، اي رسول خدا؟ فرمودند: سئوال شد. انشان تربیت کنیدفرزندانتان را در رحم مادر
  )مادرش

  ):ص(رسول اکرم
  من بکی صبی له فأرضاه حتی یسکنه أعطاه اهللا عزوجل من الجنه حتی یرضی؛

  . تا راضی شودهرکس کودك گریان خو را راضی کند تا آرام شود، خداوند از بهشت آن قدر به او می دهد
  ):ص(رسول اکرم

  من قبل ولده کتب اهللا عزوجل له حسنه و من فرحه فرحه اهللا یوم القیامه؛
  .هرکس فرزند خود را ببوسد، خداوند ثواب براي او می نویسد و هر کسی او را شاد کند، خداوند او را در روز قیامت شاد خواهد کرد

  ):ع(امام صادق
  الحسنات تثاب علیهن و النعمه تسأل عنها؛البناب حسنات و البنون نعم ف

  .دختران خوبی ها و پسران نعمت اند، به خوبی ها ثواب می دهند و از نعمت ها سئوال می شود
  ):ص(رسول اکرم
  إذا أصبح مسح علی رؤؤس ولده وولد ولده؛) ص(کان النبی
  .می کشیدند) نوازش(هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانش دست ) ص(پیامبر

  ):ص(رسول اکرم
  إن الولد الصالح ریحانه من ریا حین الجنه؛

  .فرزند شایسته و خوب گلی از گل هاي بهشت است
  ):ص(رسول اکرم
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  واهجره و ال تطل؛ال تضربه 
  .کودك را نزن، بلکه با او قهر کن ولی نه به مدت طوالنی

  ):ص(رسول اکرم
  أن یستفره امه؛... حق الولد علی والده 

  .پدر این است که مادر او را گرامی بداردحق فرزند بر 
  ):ص(رسول اکرم

  أحبوا الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شیئاً ففوا لهم فإنهم ال یدرون إال أنکم ترزقونهم؛
  . دانندکودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید و هرگاه به آنها وعده دادید وفا کنید زیرا آنها شما را روزي دهنده خود می

  
   جوان-74

  ):ع(امام صادق
  علیک باألحداث فإنهم أسرع إلی کل خیر؛

  .نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریع تر به کارهاي خیر روي می آورند
  ):ع(امام علی

  إنما قلب الحدث کاألرض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته؛
  .شانده شود، می پذیرددل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذري در آن اف

  ):ص(رسول اکرم
  فنی الشیوخ؛اوصیکم بالشبان خیراً فإنهم أرق أفئده إن اهللا بعثنی بشیراً و نذیراً فحالفنی الشبان و خال

من به شما درباره جوانان به نیکی سفارش می کنم چرا که آنان نازك دل ترند، خداوند مرا امید دهنده و بیم دهنده مبعوث کرد جوانان با 
  .هم پیمان شدند و پیرمردان به مخالفت با من بر خاستند

  ):ع(امام صادق
  بادروا أحداثکم بالحدیث قبل أن تسبقکم إلیهم المرجئه؛

  .به آموختن حدیث به نوجوانانتان پیش از آن که منحرفین آنان را گمراه سازند، اقدام نمائید
  ):ع(امام علی

  خلوقون لزمان غیر زمانکم؛ال تقسروا أوالدکم علی آدابکم فإنهم م
  .آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنان براي زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند

  ):ص(رسول اکرم
  تحسن اسمه و أدبه و تضعه موضعاً حسناً؛: ما حق ابنی هذا؟ قال! یا رسول اهللا: قال رجل

اسم نیکو برایش انتخاب کنی و به خوبی او را : رزند بر من چیست؟ پیامبر فرمودندحق این ف: عرض کرد) ص(مردي به رسول خدا
  .تربیت نمایی و به کاري مناسب و پسندیده بگماري

  ):ع(امام علی
   أولی األشیاء أن یتعلمها األحداث األشیاء التی إذا صاروا رجاالً احتاجوا إلیه؛

  .، آن چیزهایی هستند که هنگام بزرگسالی به آنها نیاز دارندشایسته ترین چیزهایی که نوجوانان باید بیاموزند
  ):ص(رسول اکرم
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  إن اهللا یحب الشاب الذي یفنی شبابه فی طاعه اهللا؛
  .خداوند جوانی که جوانی اش را در اطاعت از او بگذارند دوست دارد

  ):ع(امام علی
  یا معشر الفتیان حصنوا أعراضکم باألدب و دینکم بالعلم؛

  .آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید! اي جوانان
  

   تربیت-75
  ):ص(رسول اکرم

  الناس معادن و العرق دساس و أدب السوء کعرق السوء؛
  .مردم همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان مؤثر است و تربیت بد همانند اصل و نسب بد است

  ):ص(رسول اکرم
  وا آدابهم یغفرلکم؛أکرموا أوالدکم و أحسن

  .فرزندان خود را گامی بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما آمرزیده شود
  ):ع(امام سجاد

  أعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم؛... اللهم 
  .خدایا مرا بر تربیت، ادب آموزي و نیکی کردن به فرزندانم یاري فرما

  ):ص(رسول اکرم
  حب نبیکم وحب أهل بیته و قراءه القرآن؛: الأدبوا أوالدکم علی ثالث خص

  .دوستی پیامبرتان و دوستی خاندانش و قرائت قرآن: قرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید
  ):ص(رسول اکرم

  الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین؛
  .فرزند هفت سال سرور، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیراست

  ):ع(م سجاداما
و أما حق الولد فتعلم أنه منک و مضاف إلیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و أنک مسؤول عما و لیته من حسن األدب و الدالله علی ربه 

  ؛... و المعونه له علی طاعته 
ئول تربیت نیکو و راهنمایی حق فرزند این است که بدانی او از تو است در دنیا با هر خیر و شري که دارد به تو منسوب است و تو مس

  ... .اش به سوي خدا و یاریش در اطاعت از پروردگارش هستی 
  ):ع(امام علی

  من سأل فی صغره أجاب فی کبره؛
  .هرکس در خردسالی سئوال کند، در بزرگسالی پاسخ می گوید

  ):ع(امام صادق
  إنا نأمر صبیاننا بالصاله و الصیام ما أطاقواإذا کانواأباء سبع سنین؛

  .ما هنگامی که کودکانمان هفت ساله می شوند به اندازه اي که طاقت دارند آنان را به انجام نماز و روزه فرمان می دهیم
  ):ص(رسول اکرم
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  عرامه الصبی فی صغره زیاده عقله فی کبره؛
  .بازي گوشی کودك در خردسالی اش مایه فزونی عقل در بزرگسالی اوست

  ):ص(رسول اکرم
   والدین حمال و لدهما علی برهما؛رحم اهللا: یا علی
  .خداوند رحمت کند پدر و مادري را که فرزن خویش را بر نیکی کردن به خودشان یاري کنند: اي علی

 
   خانواده-76

  ):ص(رسول اکرم
  خیرکم خیرکم ألهله و أنا خیرکم ألهلی ما أکرم النساء إال کریم و ال أهانهن إال لئیم؛

اي خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما براي خانواده ام بهترم، زنان را گرامی نمی دارد، مگر انسان بهترین شما کسی است که بر
  .بزرگوار و به آنان اهانت نمی کند مگر شخص پست و بی مقدار

  ):ص(رسول اکرم
  ؛... م الرجل راع علی أهل بیته و هو مسؤول عنهم و المرأه راعیه علی بیت بعلها وولده وهی مسؤوله عنه

مرد، سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال می شود و زن، سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وي 
  .سئوال می شود
  ):ص(رسول اکرم

  خیر الرجال من امتی الذین الیتطاولون علی أهلیهم و یحنون علیهم  و ال یظلمونهم؛
  .ستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نکنندبهترین مردان امت من کسانی ه

  ):ع(امام صادق
  من حسن بره بأهل بیته مد له فی عمره؛

  .هرکس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، عمرش طوالنی می شود
  ):ص(رسول اکرم

  ن ذلک السرور خلقاً یستغفر له إلی یوم القیامه؛من أدخل علی أهل بیته سروراً خلق اهللا م
  .هرکس خانواده اش را شاد کند، خداوند از آن شادي موجودي می آفریند که تا روز قیامت براي او آمرزش بخواهد

  ):ع(امام صادق
  الیزااللمؤمن یورث أهل بیته العلم و األدب الصالح حتی یدخلهم الجنه جمیعاً؛

  .د را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می سازد تا همه آنان را وارد بهشت کندمؤمن همواره خانواده خو
  ):ص(رسول اکرم

إذا أراد اهللا بأهل بیت خیراً فقههم فی الدین ووقر صغیرهم کبیرهم ورزقهم الرفق فی معیشتهم و القصد فی نفقاتهم و بصرهم عیوبهم 
  فیتوبوا منها؛

 بخواهد آنان را در دین دانا می کند، کوچکترها بزرگترهایشان را احترام می نمایند، مدارا در زندگی هرگاه خداوند براي خانواده اي خیر
  .و میانه روي در خرج روزیشان می نماید و به عیوبشان آگاهشان می سازد تا آنها را بر طرف کنند

  ):ص(رسول اکرم
  لحور العین، و تزید فی الحسنات و الدرجات؛خدمه العیال کفاره للکبائر و تطفی غضب الرب، و مهور ا: یا علی
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  .خدمت به خانواده، کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم خداوند و مهریه حورالعین و زیاد کننده حسنات و درجات است: یا علی
  ):ص(رسول اکرم

  المؤمن یأکل بشهوه أهله، المنافق یأکل أهله بشهوته؛
  .می خورد ولی منافق میلو رغبت به خود را به خانواده اش تحمیل می کندمؤمن بهمیل و رغبت خانواده اش غدا 

  ):ص(رسول اکرم
؟ قال: فقالوا) قو أنفسکم و أهلیکم ناراً) (ص(تال رسول اهللا تأمرونهم بما یحب اهللا و تنهونهم عما یکره : یا رسول اهللا کیف نقی أهلنا ناراً

  اهللا؛
چگونه خانواده ! اي رسول خدا: ، گفتند)خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ کنید(: این آیه را تالوت فرمودند) ص(رسول خدا

  .به آنچه خدا دوست دارد امرشان کنید و از آنچه خدا نمی پسندند، نهیشان نمائید: مان را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ فرمودند
  

   یتیم-77
  ):ص(رسول اکرم

  یه و شر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء إلیه أنا و کافل الیتیم فی الجنه هکذا؛خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن إل
بهترین خانه هاي مسلمانان خانه اي است که در آن یتیمی باشد و به او نیکی کنند و بدترین خانه هاي مسلمانان خانه اي است که در آن 

  . مانند دو انگشت همراهیمیتیمی باشد و با او بدي کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت
  ):ص(رسول اکرم

وسع فی النار لمن أبکاه فإنی ابکیه، ووسع فی الجنه لمن أضحکه فإنی : یا علی إذا بکی الیتیم اهتز العرش، فیقول اهللا عزوجل لجبرئیل
  اضحکه؛

ش دوزخ را براي کسی که او را آت: اي علی هرگاه یتیم بگرید، عرش به لرزه می افتد، سپس خداوند عزوجل به جبرئیل می فرماید
  .جایی بازکن که که من او را خندان سازمو براي کسی که او را خنداند در بهشت . گریاند، گسترش بده که من او را خواهم گریاند

  ):ع(امام علی
  ما من مؤمن و ال مؤمنه یضع یده علی رأس یتیم ترحماً له إال کتب اهللا له بکل شعره مرت یده علیها حسنه؛

هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که دست محبت بر سر یتیمی بگذارد، مگر این که خداوند به اندازه هر تار مویی که بر آن دست کشیده 
  .است ثوابی برایش بنویسد

  ):ص(رسول اکرم
  کن للیتیم کاألب الرحیم، و اعلم أنک تزرع کذلک تحصد؛

  . همان می درويبراي یتیم چون پدر مهربان باش، و بدان که هرچه کشت کنی
  ):ص(رسول اکرم

  من عال یتیماً حتی یستغنی عنه أوجب اهللا عزوجل له بذلک الجنه کما أوجب اهللا الکل مال الیتیم النار؛
هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد، همچنان که آتش دوزخ را 

  . یتیم واجب ساخته استبر خورنده مال
  ):ص(رسول اکرم

  أتحب أن یلین قلبک و تدرك حاجتک؟ ارحم الیتیم و امسح رأسه و أطعمه من طعامک یلن قلبک و تدرك حاجتک؛
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آیا دوست داري نرمدل شوي و به خواسته ات برسی؟ به یتیم مهربانی کن و دست محبت برسر او بکش و از غذایت به او بخوران، تا 
  .ود و به خواسته ات برسیدلت نرم ش
  ):ص(رسول اکرم

ال أتزوج علی أیتامی حتی : و امرأه مات زوجها و ترك علیها أیتاماً صغاراً وقالت... ثالثه فی ظل العرش یوم القیامه یوم الظل إال ظله 
  ؛...یموتوا أو یغنیهم اهللا 

و زنی که شوهرش بمیرد و اطفال صغیري باقی ... ي دارند سه کس روز قیامت هنگامی که سایه اي جز سایه عرش نیست در سایه آن جا
  .گذارد و او گوید من با وجود یتیمان خود شوهر نمی کنم تا بمیرند یا خداوند آنها را بی نیاز کند

  ):ص(رسول اکرم
  من أحسن إلی یتیم أو یتیمه کنت أنا و هو فی الجنه کهاتین؛

  . او در بهشت مانند این دو انگشت همسایه یکدیگریمهرکس به پسر و یا دختر یتیمی نیکی کند، من و
  ):ع(امام باقر

  من آوي الیتیم و رحم الضعیف و أشفق علی والدیه و أنفق علیهما و رفق بمملوکه؛ : أربع من کن فیه بنی اهللا له بیتاً فی الجنه
سی که یتیمی را پناه بدهد، به ناتوان رحم کند، ک: چهار چیز است که اگر در کسی باشد خداوند خانه اي در بهشت براي او بنا می کند

  .نسبت به پدر و مادرش دلسوز و مهربان باشد، براي آنها خرج کند و با مملوك خود مدارا نماید
  ):ص(رسول اکرم

ء الذین یأکلون هؤال: من هؤالء یا جبرئیل؟ فقال: لما اسري بی ألی السماء رأیت قوماً تقذف فی أجوافهم النر و تخرج من أدبارهم ، فقلت
  .أموال الیتامی ظلماً

اي : گفتم. شبی که به آسمان برده شدم گروهی را دیدم که در شکم هاي آنان آتش افکنده می شود و از مخرجشان خارج می گردد
  .اینها کسانی هستند که اموال یتیمان را به ناحق می خورند: جبرئیل، اینها کیستند؟ گفت

  
   میهمان-78

  ):ص(رسول اکرم
  من کان یؤمن باهللا و الیوم االخر فلیکرم ضیفه؛

  .هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را گرامی دارد
  ):ص(رسول اکرم

  الضیف ینزل برزقه و یرتحل بذنوب أهل البیت؛
  .میهمان، روزي خود را می آورد و گناهان اهل خانه را می برد

  ):ص(رسول اکرم
  لضیف التدخله المالئکه؛کل بیت الیدخل فیه ا

  .هر خانه اي که میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمی شوند
  ):ص(رسول اکرم

  الیتکلفن أحد لضیفه ماال یقدر؛
  .هیچ کس نباید بیش از توانش خود را براي میهمان به زحمت اندازد
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  ):ع(امام صادق
نهی ): ع(م یوماً فی بعض الحوائج، فنهاه عن ذلک، وقام بنفسه إلی تلک الحاجه، و قالضیفاً، فقا) ع(رأیت عند أبی عبداهللا: ابن أبی یعفور

  عن أن یستخدم الضیف؛) ع(رسول اهللا
حضرت به او اجازه ندادند و شخصاً آن کار . روزي او براي انجام کاري برخاست. میهمانی دیدم) ع(در خانه امام صادق: ابن ابی یعفور

  .از به کار گرفتن میهمان، نهی فرموده است) ص(رسول خدا: درا انجام دادند و فرمودن
  ):ص(رسول اکرم

  بالمرء إثماً أن یستقل ما ما یقرب إلی إخوانه و کفی بالقوم إثماً أن یستقلوا ما یقرب به إلیهم أخوهم؛کفی 
ن را همین گناه بس، که آنچه را که انسان را همین گناه بس، که آنچه را که تقدیم برادران میهمان خود می کند که شمارد و میهما

  .میزبانش براي آنها فراهم می کند کم شمارند
  ):ع(امام باقر

  إذا دخل أحدکم علی أخیه فی رحله فلیقعد حیث یأمر صاحب الرحل فإن صاحب الرحل أعرف بعوره بیته من الداخل علیه؛
ان جا بنشیند، زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از میهمان هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد، هرجا صاحب خانه گفت هم

  .آشنا تر است
  ):ص(رسول اکرم

  الضیف یلطف لیلتین، فإذا کانت لیله الثالثه فهو من أهل البیت یأکل ما أدرك؛
  .میهمان تا دو شب پذیرایی می شود، از شب سوم جزو اهل خانه به شمار می آید و هرچه رسید بخورد

  :)ص(رسول اکرم
  ال تأکل طعام الفاسقین؛

  .غذاي مردم فاسق را نخور
  

   همسایه-79
  ):ع(امام صادق

  حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی األعمار؛
  .خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند

  ):ص(رسول اکرم
  وا جوار من جاور کم؛إن أحببتم أن یحبکم اهللا و رسوله فأدوا إذا ائتمنتم و اصدقوا إذا حدثتم و أحسن

اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما سپردند رد کنید و چون سخن گویید راست گویید و با 
  .همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید

  ):ع(امام علی
  و الجوار أربعون داراً من أربعه جوانبها؛
  . شمار می آیندتا چهل خانه از چهار طرف همسایه به

  ):ع(امام علی
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  و سل عن الرفیق قبل الطریق، و عن الجار قبل الدار؛
  .قبل از مسافرت ببین همسفرت کیست و پیش از خرید خانه ببین همسایه ات کیست

  ):ص(رسول اکرم
  ما آمن بی من بات شبعان و جاره طاویاً، ما آمن بی من بات کاسیاً و جاره عاریاً؛

به من ایما نیاورده است آن کس که شب پوشیده . ده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشدبه من ایمان نیاور
  .بخوابد و همسایه اش برهنه باشد

  ):ع(امام کاظم
  لیس حسن الجوار کف األذي و لکن حسن الجوار الصبر علی األذي؛
  .ی این است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشیخوش همسایگی تنها این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگ

  ):ص(رسول اکرم
  ال یدخل الجنه عبد ال یأمن جاره بوائقه؛

  .کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود
  ):ع(امام صادق

  من له جار و یعمل بالمعاصی فلم ینهه فهو شریکه؛
  .اه می کند ولی او را نهی نکند، شریک در گناه اوستهرکس همسایه اي را داشته باشد که گن

  
   صله رحم-80

  ):ص(رسول اکرم
  الصدقه علی وجهها و اصطناع المعروف و بر الوالدین وصله الرحم تحول الشقاء سعاده و تزید فی العمر و تقی مصارع السوء؛

  .ختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بدجلوگیري می کندصدقه بجا و نیکوکاري و نیکی به پدر و مادر وصله رحم، بدبختی را به خوشب
  ):ص(رسول اکرم

  الصدقه بعشره و القرض بثمانیه عشره وصله االخوان بعشرین وصله الرحم باربعه و عشرین؛
  .بیست حسنه وصله رحم بیست و جهار حسنه دارد) دینی(صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران 

  ):ع(علیامام 
  المحبه و تکبت العدو؛صله الرحم توجب 

  .صله رحم محبت آور است و دشمن را خوار می گرداند
  ):ع(امام علی

  کفروا ذنوبکم و تحببوا الی ربکم بالصدقه وصله الرحم؛
  .با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاك کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید

  ):ع(امام علی
  در النعم و تدفع النقم؛صله الرحم ت

  .صله رحم نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد
  ):ع(امام علی

  زکوه الیسار بر الجیران وصله االرحام؛
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  .زکات رفاه، نیکی با همسایگان و صله رحم است
  ):ع(امام باقر

  ان اعجل الخیر ثواباً صله الرحم؛
  .ي به صاحبش می رسدثواب صله رحم سریع تر از هرکار خیر

  ):ع(امام باقر
  صله االرحام تزکی االعمال و تنمی االموال و تدفع البلوي و تیسر الحساب و تنسی فی االجل؛

  .را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد) قیامت(صله رحم اعمال را پاکیزه، اموال را بسیار، بال را دفع، حساب
  ):ع(امام صادق

  البر لیهونان الحساب و یعصمان من الذنوب؛ان صله الرحم و 
  .را آسان می کند و از گناها جلوگیري می نماید) قیامت(صله رحم و نیکی، حساب

  ):ع(امام صادق
  صله االرحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید فی الرزق و تنسی فی االجل؛

  .ه، روزي را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازدصله رحم اخالق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاکیز
  

   شیطان-81
  ):ص(رسول اکرم

یا أیها الناس إنما هو اهللا و الشیطان، و الحق و الباطل و الهدي و الضالله و الرشد و الغی و العاجله واالجله و العاقبه و الحسنات و 
  یطان لعنه اهللا؛السیئات، فما کان من حسنات فلله و ماکان من سیئات فللش

جز این نیست که خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت است و ضاللت، رشد است و گمراهی، دنیاست و آخرت، ! اي مردم
  .خوبی هاست و بدیها، پس همه خوبی ها از آن خاست و همه زشتی ها از آن شیطان ملعون است

  ):ع(امام هادي
 ابن آدم شحیحاً أو حریصاً أو حسوداً أوجباراً أو عجوالً تلقفناه تلقف الکره فإن اجتمعت لنا تکلم، فقال إبلیس إذا وجدنا) ع(فقال نوح

  هذه األخالق سمیناه شیطاناً مریداً؛
اگر آدمی را بخیل یا حریص یا حسود و یا ستمگر و یا عجول یافتیم، به سرعت او را به چنگ می : گفت) ع(شیطان به حضرت نوح

  . و او را چون خود، شیطان نافرمان می نامیم- از ماست-صفات در او باشدآوریم واگر تمام این 
  ):ص(رسول اکرم

  ال یزال الشیطان یرعب من بنی آدم ما حافظ علی الصلوات الخمس فإذا ضیعهن تجرء علیه و أوقعه فی العظائم؛
 نمازهایش را تباه کرد بر او جرأت پیدا می کند و شیطان تا آنگاه که انسان مراقب نمازهاي پنجگانه اش می باشد از او می ترسد و چون

  .او را در گناهان بزرگ فرو می برد
  ):ع(امام علی

  احذر الغضب فإنه جند عظیم من جنود إبلیس؛
  .از خشم بپرهیز که آن، سپاهی بزرگ از سپاهیان شیطان است

  ):ص(رسول اکرم
  أال ال یخلون رجل بامرأه إال کان ثالثهما الشیطان؛
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  . که هیچ مردي با زن نامحرم خلوت نمی کند جز آنکه سومی آنها شیطان استبدانید
  ):ص(رسول اکرم

  یا علی إذا حضر وقت صالتک فتهیالها و إالشغلک الشیطان و إذا نویت خیراً فعجل و إال منعک الشیطان عن ذلک؛
خیري کردي شتاب کن و گرنه ) کار( و هرگاه قصداي علی هرگاه وقت نمازت رسید آماده آن شو و گرنه شیطان تو را سرگرم می نماید

  .شیطان تو را از آن منع می کند
  ):ع(امام صادق

  ال یزال إبلیس فرحاً ما اهتجر المسلمان فإذا التقیا اصطکت رکبتاه و تخلعت أوصاله و نادي یا ویله ما لقی من الثبور؛
بسیار خوشحال می شود، اما همین که با یکدیگر آشتی کنند، وقتی که میان دو نفر مسلمان قهر و جدایی به وجود آید، شیطان 
  .اي واي بر من که به سبب این آشتی هالك شدم: زانوهایشان می لرزد و بندبند وجودش پاره می شود و فریاد می زند

  ):ع(امام صادق
  ضره الشیاطین؛البیت الذي الیقرأ فیه القرآن و الیذکر اهللا عزوجل فیه تقل برکته و تهجره المالئکه و تح

خانه اي که در آن قرآن خوانده نمی شود و از خدا یاد نمی گردد، برکتش کم شده، فرشتگان آن را ترك می کنند و شیاطین در آن 
  .حضور می یابند

  
   گناه-82

  ):ص(رسول اکرم
  اتقوا الذنوب فإنها ممحقه للخیرات إن العبد لیذنب الذنب فینسی به العلم الذي کان قد علمه؛

گناه می کند و به سبب آن دانشی را که داشته فراموش می ) گاه(ز گناهان دوري کنید، زیرا گناهان خوبیها را محو می کند، همانا بنده ا
  .کند

  ):ص(رسول اکرم
  الذنب شوم علی غیر فاعله إن عیره ابتلی به و إن اغتابه أثم و إن رضی به شارکه؛

 گنهکار را سرزنش کند به آن مبتال شود و اگر غیبت او کند گنهکار شود و اگر به گناه رضایت گناه براي غیر گناهکار نیز شوم است، اگر
  .دهد شریک وي باشد

  ):ص(رسول اکرم
  إذا خفیت الخطیئه ال یضر إال صاحبها و إذا ظهرت فلم تغیر ضرت العامه؛

  . از آن جلوگیري نکنند براي همه مردم زیان داردوقتی گناهی مخفی بماند بجز گناهکار کسی را ضرر نمی رساند و اگر آشکار شود 
  ):ص(رسول اکرم

  من قارف ذنباً فارقه عقل ال یرجع إلیه أبداً؛
  .هرکس گناهی را مرتکب شود عقلی از او جدا شود که دیگر هرگز باز نگردد

  ):ع(امام باقر
  ؛عجباً لمن یحتمی من الطعام مخافه الداء کیف الیحتمی من الذنوب مخافه النار

  .تعجب است از کسی که به خاطر ترس از بیماري از خوردن غذا پرهیز می کند، چگونه از ترس آتش دوزخ از گناهان پرهیز نمی کند
  ):ع(امام علی

  لو لم یتوعد اهللا علی معصیته لکان یجب أال یعصی شکراً لنعمه؛
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  . شکرانه نعمتهایش نافرمانی نشوداگر خداوند براي نافرمانی از خود هشدار هم نمی داد باز واجب بود که به
  ):ص(رسول اکرم

  من حاول أمراً بمعصیه اهللا کان أبعد له مما رجا و أقرب مما اتقی؛
کسی که با معصیت و نافرمانی خدا به دنبال کاري باشد به آنچه امید دارد، زودتر از دستش می رود و از آنچه می ترسد، زودتر به سرش 

  .می آید
  ):ع(امام علی

  وب الداء و الدواء االستغفار و الشفاء أن التعود؛الذن
  .گناهان درد، و داروي آنها، استغفار است و شفایش به این است که عود نکنند

  
   انواع گناه-83

  ):ع(امام علی
  الحرص و الکبر و الحسد دواع التقحم فی الذنوب؛

  .حرص، تکبر و حسادت انگیزه هاي فرورفتن درگناهان است
  :)ص(رسول اکرم

  أکثر خطایا ابن آدم فی لسانه؛
  .بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست

  ):ع(امام سجاد
مالئکتی، أشهدکم علی هذا العبد أننی أمرته قعصانی و أطاع غیري، و کلته : من باب شبعاناً و بحضرته مؤمن جائع طاو قال اهللا عزوجل

  إلی عمله، و عزتی و جاللی ال غفرت له أبداً؛
اي فرشتگان من شما گواه باشید که من :  سیر بخوابد و درکنارش مؤمنی گرسنه و بی غذا باشد، خداوند عزوجل می فرمایدکسی که شب

این بنده را فرمان دادم و او نافرمانی می کرد و از جز من فرمان برد، من او را به کارش واگذار کردم، به عزت و جاللم سوگند که هرگز 
  .او رانمی بخشم

  ):ع(رامام باق
  کل شیء أوعد اهللا علیه النار؛: -لما یئل عن الکبائر 

  ).گناه کبیره می باشد(هرگناهی که خداوند براي آن وعده آتش داده است: در پاسخ به سئوال از کبائر فرمود
  ):ص(رسول اکرم

   الخلق، فإن صاحبه کلما خرج من ذنب دخل فی ذنب؛لکل ذنب توبه إال سوء
  .به گناهی دیگر می افتد) و توبه کند(ر بد اخالقی، زیرا آدم بد اخالق از هر گناهی که در آیدهر گناهی توبه دارد مگ

  ):ع(امام باقر
  الذنوب کلها شدیده و أشدها ما نبت علیه اللحم و الدم؛

  .همه گناهان بدند و بدترین آنها گناهی است که از آن گوشت و خون بروید
  ):ع(امام علی
   من ظلم من الناصر له إال اهللا و جاور النعمه بالتقصیر و استطال بالبغی علی الفقیر؛-قوبه لصاحبه؟ أي ذنب أعجل ع: لما سئل
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ستم کردن به کسی که یاوري جز خدا ندارد و : کیفر کدام گناه زودتر دامنگیر گنهکار می شود؟ فرمود: در پاسخ به این سئوال که
  .زمندکوتاهی در شکر نعمت و دراز کردن دست ستم به نیا

  
   آثار گناه-84

  ):ع(امام علی
  ما زالت نعمه و ال نضاره عیش إال بذنوب اجترحوا إن اهللا لیس بظالم للعبید؛

  .هیچ نعمت و شادابی زندگی از دست نرفت مگر به سبب گناهانی که مرتکب شدند، همانا خداوند به بندگان ستم نمی کند
  ):ع(امام علی

  یحبس الرزق؛احذروا الذنوب فإن العبد لیذنب ف
  .از گناهان دوري کنید، زیرا بنده با گناهش مانع روزي می شود

  ):ع(امام باقر
إنه ما من سنه أقل مطراً من سنه و لکن اهللا یضعه حیث یشاء إن اهللا عزوجل إذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من 

  المطر؛
اما هرگاه مردمی مرتکب گناه شوند، . وند باران را هر جا که بخواهد می باراندهیچ سالی کم باران تر از سال دیگر نیست، بلکه خدا

  .خداي عزوجل بارانی را که براي آنان مقدر کرده بود از ایشان باز می دارد
  ):ع(امام رضا

  إذا کذب الواله حبس المطر و إذا جار السلطان هانت الدوله و إذا حبست الزکاه ماتت المواشی؛
دروغ بگویند باران بند می آید و هرگاه سلطان ستم کند دولت سست و بی اعتبار می شود و هرگاه زکات داده نشود هرگاه حاکمان 
  .چهارپایان بمیرند

  ):ع(امام رضا
  کلما أحدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون أحدث اهللا لهم من البالء ما لم یکونوا یعرفون؛

  . که قبالً انجام نمی دادند، خداوند بالهایی را برایشان پدید آورد که سابقه نداشته استهرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوند
  ):ع(امام صادق

  :من یموت بالذنوب أکثر ممن یموت باالجال
  .کسانی که براثر گناهان می میرند بیشترند از کسانی که بر اثر رسیدن اجل می میرند

  ):ع(امام علی
  وب و ما قست القلوب إال لکثره الذنوب؛القلما جفت الدموع إال لقسوه 

  .اشکها نخشکید مگر به سبب سختدلی و دلها سخت نشد مگر به سبب گناهان زیاد
  ):ص(رسول اکرم

  ما من قوم یعمل فیهم المعاصی هم أعز و أکثر ممن یعمله ثم لم یغیروه إال عمهم اهللا تعالی منه بعقاب؛
ز گنهکاران قوي تر و بیشتر باشند و جلوگیري نکنند، خداي واال از جانب خویش همه را هرملتی که درمیانشان گناه کنند و ایشان ا

  .عقوبت کند
  

   پاك کننده گناهان-85
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  ):ص(رسول اکرم
  اتق اهللا حیثما کنت و أتبع السیئه الحسنه تمحها؛

  .هرکجا هستی تقواي الهی پیشه کن و به دنبال گناه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند
  ):ع(مام علیا

  و ارحضوا بها ذنوبکم و داوو بها األسقام؛... اوصیکم بتقوي اهللا
  .به وسیله آن گناه خود را بشویید و بیماریهایتان را درمان کنید... شما را به تقواي خدا سفارش می کنم

  ):ص(رسول اکرم
  الحیاء و حسن الخلق و الشکر؛الصدق، و : من کن فیه و کان من قرنه إلی قدمه ذنوباً بدلها اهللا حسناتأربع 

راستی، حیا، : چهارچیز است که هرکس داشته باشد، اگر سر تا پا غرق گناه باشد، خداوند آن گناهان را به حسنه و نیکی تبدیل می کند
  .خوش اخالقی و شکر

  ):ع(امام علی
  إغاثه الملهوف و التنفیس عن المکروب؛: من کفارات الذنوب العظام

  .دیده فریاد خواه و شاد کردن غمناك از کفاره هاي گناهان بزرگ استیاري رساندن ستم
  ):ص(رسول اکرم

  إن من الذنوب ذنوباً ال یکفرها الصاله و ال الصیام و ال الحج و ال العمره یکفرها الهموم فی طلب المعیشه؛
  .ب معاش آنها را از بین می بردبعضی گناهانست که نماز و روزه و حج و عمره آنها را پاك نمی کند، فقط گرفتاري درطل

  ):ص(رسول اکرم
  الدموع و الخضوع و األمراض؛: -ماالذي یمحو عنی الخطایا؟ : لما سأله رجل

  .اشک ها، خضوع و بیماریها: چه چیز گناهان مرا پاك می کند؟ فرمودند: در پاسخ به سئوال مردي که پرسید
  ):ع(امام رضا

  کثر من الصلوات علی محمد و آله فإنها تهدم الذنوب هدماً؛من لم یقدر علی ما یکفربه ذنوبه فلی
هرکس نمی تواند کاري کند که به سبب آن گناهانش آمرزیده شود برمحمد و آل او بسیار صلوات فرستد، زیرا که آن، گناهان را ریشه 

  .کن می کند
  ):ص(رسول اکرم

لی عبده العقوبه فی االخره و من أصاب حداً فستره اهللا علیه فاهللا أکرم من من أصاب حداً فعجل عقوبته فی الدنیا فاهللا أعدل من أن یثنی ع
  أن یعود فی شیء قد عفا عنه؛

هرکس گناهی را مرتکب شود و در دنیا عقوبت آن را ببیند خدا عادل تر از آن است که بار دیگر بنده خویش را در آخرت عقوبت کند و 
  .د خدا کریم تر از آن است که به بخشیده خود بازگرددهرکس گناهی مرتکب شود و خدا آن را بپوشان

  
   توبه-86

  ):ع(امام علی
  التوبه تستنزل الرحمه؛

  .توبه، رحمت الهی را نازل می کند
  ):ص(رسول اکرم
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  یا علی من أنعم اهللا علیه فشکر و إذا ابتلی فصبرو إذا أساء استغفر دخل الجنه من أي باب شاء؛
خدا باشد و چون گرفتار شد صبر نماید و اگر مرتکب گناهی شد توبه کند، از هر دري که بخواهد وارد اي علی هرکس شکر گزار نعمت 

  .بهشت می شود
  ):ص(رسول اکرم

  هللا أفرح بتوبه عبده من العقیم الوالد و من الضال الواجد و من الظمان الوارد؛
ه بچه می آورد و گم کرده اي که گمشده خود را می یابد و نشنه هر آینه شادي خداوند از توبه بنده خود بیشتر است تا شادي نازایی ک

  .اي که به آب می رسد
  ):ع(امام علی

  ثمره التوبه استدراك فوارط النفس؛
  .جبران خطاها میوه توبه است

  ):ع(امام علی
   عاص یقر بذنبه خیر من مطیع یفتخر بعمله؛

  . کننده اي که به کار خویش ببالدگنهکاري که به گناه خود اعتراف کند، بهتر است از اطاعت
  ):ع(امام کاظم

  لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسناً استزاد اهللا و إن عمل سیئاً استغفر اهللا منه و تاب إلیه؛
دي کرده از خدا از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاسبه نکند تا اگر نیکی کرده از خدا بخواهد که بیشتر نیکی کند و اگر ب

  .طلب آمرزش نموده و توبه کند
  ):ع(امام علی

  التوبه ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترك بالجوارح و إضمار أن الیعود؛
  .توبه پشیمانی با دل است و آمرزش خواهی با زبان و ترك گناه در عمل و مصمم شدن بر تکرار نکردن آن

  السر و العالنیه بالعالنیه؛إذا عملت سیئه فأحدث عندها توبه السر ب
  .هرگاه کار بدي از تو سر زد، از آن توبه کن، براي گناه پنهانی، توبه پنهانی و براي گناه آشکار، توبه آشکار

  
   حکومت-87

  ):ص(رسول اکرم
  عمالکم أعمالکم، کما تکونون، یولی علیکم؛

  .ما حکومت می شوداعمال شما هستند، همان گونه که هستید، برش) نتیجه(کارگزاران شما
  ):ع(امام صادق

  فی حفظ الثغور، و تفقد المظالم و اختیار الصالحین ألعمالهم؛: لیس یحب للملوك أن یفرطوا فی ثالث
حفظ مرزها، رسیدگی به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براي کارهاي : براي حاکم سزاوار نیست که در سه کار کوتاهی کند

  .خود
  ):ع(امام علی

  إذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصر اهللا موالیه و خذل معادیه؛
  .چون حکومت بر پایه هاي عدل بنا شود و با ستون هاي عقل استوار گردد، خداوند دوستانش را یاري و دشمنانش را خوار می نماید
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  ):ع(امام علی
یه شخصک و تجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فیه هللا الذي خلقک و تقعد عنهم جندك و اجعل لذوي الحاجات منک قسماً تفرغ لهم ف ... 

  ؛... و أعوانک من أحراسک و شرطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع 
و مقداري از وقت خود را به نیازمندان خود اختصاص ده و با آنان در یک مجلس عمومی بنشین و ) در فرمان به استانداري مصر ( 

 به مشکالتشان رسیدگی کن و در آن مجلس براي خداوندي که تو را آفریده است فروتنی نما و سربازان و یارانت را که جزء شخصاً
  ... .پاسداران و نگهبانان تو هستند از آنان دور بدار تا هرکس می خواهد سخن بگوید بدون لکنت زبان و ترس مطالبش را اظهار کند 

  ):ع(امام علی
ثم تفقد أعمالهم، و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم فإن تعاهدك فی السر المورهم حدود  : -تر لما واله مصرمن کتابه لألش

  ؛... لهم علی استعمال األمانه، و الرفق بالرعیه و تحفظ من األعوان 
 مراقبت پنهانی تو درکارهاي ایشان، آنها را به به کارهاي آنان مراقبانی بر آنها بگمار، زیرا: -در فرمان استانداري مصر به مالک اشتر

  ... .رعایت امانت و خوشرفتاري با مردم وا می دارد و با دقت مراقب دستیاران خویش باش 
  ):ع(امام علی

  زکاه السلطان إغاثه الملهوف؛
  .زکات حاکم، فریاد رسی دلسوختگان و درماندگان است

  
   جامعه شناسی-88

  ):ص(رسول اکرم
  مه الیؤخذ للضعیف فیها حقه من القوي غیر متعتع؛لن تقدس ا

  .ملتی که نتوان در میان آنان بدون دلهره حق ضعیف را از قوي گرفت، هرگز قابل ستایش نیست
  ):ص(رسول اکرم

  الفقهاء و األمراء؛: صنفان من امتی إذا صلحا صلحت امتی و إذا فسدا، فسدت امتی، قیل یا رسول اهللا و من هما؟ قال
عرض شد اي رسول خدا آن دو گروه . وه از امت من اگر صالح شوند امتم صالح می شوند و اگر آنها فاسد شوند امتم فاسد شونددو گر

  .عالمان و دولتمردان: کدامند؟ فرمودند
  ):ص(رسول اکرم

  لیه الحد؛إنما أهلک الذین من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف تر کوه و إذا سرق فیهم الضعیف أقاموا ع
هالك پیشینیان شما از آنجا بود که اگر سرشناسی دزدي می کرد، رهایش می ساختند و چون ناتوانی دزدي می نمود، مجازاتش می 

  .کردند
  ):ع(امام صادق

  العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس؛
  .کسی که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود

  ):ع(امام علی
  ال یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فإذا استووا، هلکوا؛

  .مردم تا زمانی که با هم متفاوت دارند، در خیرند و هرگاه همه یکسان شوند هالك می گردند
  ):ص(رسول اکرم



com.zvannasimre.www 

 ٩٤

  ال تختلفوا، فإن من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا؛
  . گشتندبا هم اختالف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختالف شدند و نابود

  ):ع(امام علی
  الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم؛

  .مردم به دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان
  ):ص(رسول اکرم

  من أصبح ال یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجالً ینادي یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛
ز آنان نیست و هرکس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به کمکش نشتابد، هرکس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، ا

  .مسلمان نیست
  ):ص(رسول اکرم

  أال کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته؛
  .آگاه باشید که همه شما سرپرست و مسئول هستید و درباره زیردستانتان باز خواست می شوید

  
   حق-89

  ):ع(امام علی
  اعرف الحق تعرف أهله؛إن الحق الیعرف بالرجال 

  .حق به شخصیت ها شناخته نمی شود، خود حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی
  ):ع(امام صادق

  ...)بل نفذف بالحق علی الباطل فیدمغه: (لیس من باطل یقوم بإزاء الحق إال غلب الحق بالباطل و ذلک قوله
بلکه حق را بر سر باطل می : ( باطل چیره شود و این سخن خداوند استهیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد مگر آن که حق بر

  ...)زنیم تا آن را در هم کوبد 
  ):ع(امام علی

  من عمل بالحق مال إلیه الخلق؛
  .هرکس بر اساس حق رفتار کند، مردم به سوي او روي خواهند آورد

  ):ع(امام علی
  لن یدرك النجاه من لم یعمل بالحق؛

  .کسی که به حق عمل نکند) نجات پیدا نمی کند(شودهرگز رستگار نمی 
  ):ع(امام علی

  أشبه الناس بأنبیاء اهللا أقولهم للحق و أصبر هم علی العمل به؛
  .شبیه ترین مردم به پیامبران الهی کسی است که در بیان حق گویاتر و در عمل به حق صابرتر باشد

  ):ع(امام علی
   فی حق أعطی فی باطل مثلیه؛أصبر نفسک علیالحق فإنه من منع شیئاً

  .خود را بر اداي حق شکیبا دار که هرکس حق را ادا نکند، دو برابر آن را در باطل می پردازد
  ):ع(امام صادق



com.zvannasimre.www 

 ٩٥

  خیر الناس قضاه الحق؛
  .بهترین مردم کسانی هستند که به حق قضاوت کنند

  ):ع(امام علی
  .گرفتن استبزرگ ترین معصیت، مال مسلمانی را به ناحق در اختیار 

  
   عدالت-90

  ):ع(امام صادق
  االمن و العدل و الخصب؛: ثالثه اشیاء یحتاج الناس طراً الیها

  .امنیت، عدالت و آسایش: سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند
  ):ع(امام صادق

  العدل احلی من الشهد و الین من الزبد و اطیب ریحاً من المسک؛
  .از کره نرم تر و از مشک خوشبوتر استعدالت از عسل شیرین تر، 

  ):ع(امام صادق
  الناس یستغنون اذا عدل بینهم و تنزل السماء رزقها و تخرج االرض برکتها باذن اهللا تعالی؛

هنگامی که درمیان مردم عدالت برقرار شود، بی نیاز می شوند و به اذن خداوند متعال آسان روزي خود را فرو می فرستد و زمین 
  . را بیرون می ریزدبرکاتش

  ):ص(رسول اکرم
  عدل ساعه خیر من عباده سبعین سنه قیام لیلها و صیام نهارها؛

  .ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد
  ):ص(رسول اکرم

  اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه؛
  . ترین مردم کسی است که براي مردم همان را بپسندد که براي خود می پسندد و براي آنان نپسندد آنچه را براي خود نمی پسنددعادل

  ):ص(رسول اکرم
  اذا حکموا بغیر عدل ارتفعت البرکات؛

  .هنگامی که به غیر عدالت حکم کنند، برکت ها از بین می روند
  ):ع(امام علی

  ل سیفک تنج من کل سوء و تظفر علی کل عدو؛اجعل الدین کهفک و العد
  .دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدي نجات پیدا کنی و بر هر دشمنی پیروز گردي

  ):ع(امام علی
  قلوب الرعیه خزائن راعیها فما اودعها من عدل اوجور وجده؛
  .ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد دید یا دلهاي مردم صندوقچه هاي حاکم است، پس آنچه از عدالت و

  ):ع(امام علی
  استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجالء و الحیف یدعوا الی السیف؛
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انه عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستمگري بپرهیز زیرا زورگویی مردم را به ترك از وطن وامی دارد، و ستم آنان را به قیام مسلح
  .می کشاند

  
   ظلم-91

  ):ص(رسول اکرم
  اتقوا دعوه المظلوم و إن کان کافراً فإنها لیس دونها حجاب؛

  .از نفرین مظلوم بترسید اگرچه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست
  ):ص(رسول اکرم

  من أخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنه تصاحباً؛
  .م را از ظالم بگیرد، در بهشت با من یار و هم نشین باشدهرکس داد مظلو

  ):ص(رسول اکرم
  إن الناس إذا رأوا الظالم یأخذوا علی یدیه أوسک أن یعمهم اهللا بعقاب منه؛

  .مردم آنگاه که ظالم را ببینند و او راباز ندارند، انتظار می رود که خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد
  ):ص(رسول اکرم

  لینصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن کان ظالماً فینهاه فإنه له نصره و إن کان مظلوماً فینصره؛
خویش را یاري کند چه ظالم باشد چه مظلوم اگر ظالم باشد او را باز دارد که این بمنزله یاري کردن اوست و ) دینی(انسان باید برادر 

  .اگر مظلوم باشد یاریش کند
  :)ع(امام باقر

  ؛)و کذلک نولی بعض الظالمین بعضاً( عزوجل ما انتصر اهللا من ظالم إال بظالم و ذلک قوله
و بدین سان ظالمان را به سزاي (خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسیله ظالمی دیگر و این سخن خداي عزوجل است که

  ).اعمالی که می کنند بریکدیگر مسلط می کنیم
  ):ع(امام علی

  من طلب عزاً بظلم و باطل أورثه اهللا ذالً بإنصاف و حق؛
  .هرکس عزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذلت نصیبش می نماید

  ):ع(امام سجاد
  أن نعضد ظالماً أو نخذل ملهوفاً أو نروم ما لیس لنا بحق؛... اللهم إنی أعوذبک من 

  . که ظالمی رایاري کنیم و یا مظلوم و دلسوخته اي را بی یاور گذاریم و یا آنچه حق ما نیست بخواهیماز این... خدایا به تو پناه می برم 
  ):ص(رسول اکرم

رحم اهللا عبداً کانت ألخیه عنده مظلمه فی عرض أومال فجاء ه فاستحله قبل أن یؤخذ و لیس ثم دینار و الدرهم فإن کانت له حسنات 
  حسنات حملوا علیه من سیئاته؛اخذ من حسناته و إن لم تکن له 

از او باز خواست ) در قیامت(خدا رحمت کند بنده اي را که حاللیت بطلبد از برادري که به آبرو یا مال او تجاوز کرده، قبل از آن که 
، از گناهان مظلوم کنند، آنجایی که دینار و درهمی نباشد، در نتیجه اگر شخص کار نیکی داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد

  .برداشته بر گناهان او بیفزایند
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   آزادي-92
  ):ع(امام علی

  التکن عبد غیرك وقد جعلک اهللا حراً؛
  .بنده دیگري مباش که خدا تو را آزاد آفرید

  ):ع(امام علی
  الحریه منزهه من الغل و المکر؛

  .آزادگی از کینه توزي و مکر منزه است
  ):ع(امام علی

  کتسابه المال من حله؛من توفیق الحر ا
  .از موفقیت آزاده این است که مال را از راه حالل به دست آورد

  ):ع(امام علی
  ابذل مالک فی الحقوق وواس به الصدیق فإن السخاء بالحرأ خلق؛

  .ستدارایی خود رادرآنجا که حق است ببخش و با آن دستانت را یاري رسان که جامه بخشندگی بر تن آزاد مرد زیبنده تر ا
  ):ع(امام علی

  العبد حر ما قنع، الحر عبد ما طمع؛
  .بنده قانع آزاد است و آزاد طمعکار، بنده

  ):ع(امام علی
  من قضی ما أسلف من االحسان فهو کامل الحریه؛

  .هرکس به وعده نیکی اي که درگذشته داده است عمل کند آزادگی اش کامل است
  ):ع(امام علی

  للعتق، من قصر عن أحکام الحریه اعید الی الرق؛من قام بشرائط العبودیه أهل 
) غیر خدا(هرکس شرایط بندگی خدا را به جا آورد سزاوار آزادي می شود و هرکس در عمل به شرایط آزادگی کوتاهی کند، به بندگی 

  .مبتال می شود
  ):ع(امام حسین

  إن لم یکن لکم دین و کنتم التخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم؛
  .اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، الاقل در دنیاي خود آزاد مرد باشید

  
   طب-93

  ):ع(امام حسین
  فبادروا بصحه األجسام فی مده األعمار؛

  .درمدت عمر، درحفظ سالمت تن بکوشید
  ):ع(امام صادق

فقیه عالم ورع و أمیر خیر مطاع و :  کانوا همجاًالیستغنی أهل کل بلد عن ثالثه یفزع إلیهم فی أمر دنیاهم و آخرتهم، فإن عدموا ذلک
  طبیب بصیرثقه؛
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مردم هر شهري به سه چیز نیازمندند که در امور دنیا و آخرت خود به آنها رجوع کنند و چنانچه آن سه را نداشته باشند گرفتار جهل و 
  .اعت کنند و پزشک بصیر مورد اعتماددین شناس داناي پرهیزکار، حاکم نیکوکاري که مردم از او اط: نابسامانی می شوند

  ):ع(امام رضا
  لیس من دواء اال و هو یهیج داء؛

  .دارویی نیست مگر این که بیماري دیگري را تحریک می کند
  ):ص(رسول اکرم

  تجنب الدواء ما احتمل بدنک الداء فإذا یحتمل الداء فالدواء؛
  .هیز، چنانچه درد را تحمل نکردي آنگاه از دارو استفاده کنتا هنگامی که بدنت درد را تحمل می کند از مصرف دارو بپر

  ):ص(رسول اکرم
  ما خلق اهللا تعالی داء إال و خلق دواء إالالسام؛

  .که درمان ندارد) مرگ(خداوند هیچ دردي را بی درمان نیافریده  مگر سام 
  ):ع(امام رضا

  صحیح محتم و علیل مخلط؛: اثنان علیالن أبداً
  .ریضند، سالمی که پرهیز می کند و مریضی که پرهیز نمی کنددو گروه همیشه م

  ):ع(امام رضا
  من أراد أن الیوذیه معدته فال یشرب بین طعامه ماء؛

  .هرکس می خواهد معده اش آزارش ندهد، در بین غذا آب نخورد
  ):ع(امام صادق

  ن و ال تدخله و أنت ممتلی ء من الطعام؛ال تدخل الحمام إال وفی جوفک شیء یطفی به عنک و هج المعده و هو أقوي للبد
که شدت حرارت معده را خاموش کند وجود داشته باشد، که براي بدن ) غذایی(داخل حمام نشو مگر در حالی که در شکمت چیزي 

  .موجب تقویت است و در حالی که شکمت از غذا پر است نیز وارد حمام مشو
  

   عیادت-64
  ):ص(رسول اکرم

  فی الرحمه؛عائد المریض یخوض 
  .عیادت کننده از بیمار، در رحمت خدا غوطه ور می شود

  ):ص(رسول اکرم
  عائد المریض فی مخرفه الجنه، فإذا جلس عنده غمرته الرحمه؛

  .عیادت کننده از بیمار، در نخلستان بهشت میوه می چیند و هرگاه نزد بیمار بنشیند، رحمت خدا او را فرا می گیرد
  ):ع(امام صادق
   مریضاً شیعه سبعون ألف ملک یستغفرون له حتی یرجع إلی منزله؛من عاد

  .هرکس به عیادت بیمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشایعت می کنند و برایش آمرزش می طلبند تا آن گاه که به منزل خود بر گردد
  ):ص(رسول اکرم
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أما علمت أن عبدي : قال! یا رب کیف أعودك و أنت رب العالمین؟: قال! یابن آدم مرضت فلم تعدنی: إن اهللا عزوجل یقول یوم القیامه
  !أما علمت أنک لو عدته لوجدتنی عنده؟! فالناً مرض فلم تعده؟

پروردگارا چگونه تو را عیادت : من بیمار شدم اما عیادتم نکردي؟ عرض می کند! اي پسر آدم: خداي عزوجل در روز قیامت می فرماید
مگر ندانستی که فالن بنده ام بیمار شد و عیادتش نکردي، مگر نمی دانستی که اگر به : گار جهانیانی؟ می فرمایدکنم حال آن که تو پرورد

  عیادتش روي، مرا نزد او می یابی؟
  ):ص(رسول اکرم

  خیر العیاده اخفها؛
  .بهترین عیادت، آن است که سبک تر برگزار شود

  ):ص(رسول اکرم
  ک؛عد من الیعودك و أهد من الیهدي ل

  .از کسی که به عیادت تو نمی آید عیادت کن و به کسی که به تو هدیه نمی دهد، هدیه بده
  ):ص(رسول اکرم

  ؛...و یعوده إذا مرض : ... للمسلم علی المسلم خمس
  .و وقتی بیمار شد عیادتش کند... مسلمان برمسلمان پنج حق دارد 

  ):ص(رسول اکرم
  م االخره؛عودوا المریض و اتبعوا الجنازه یذکر ک

  .به عیادت بیمار بروید و در تشییع جنازه شرکت کنید، که شما را به یا دآخرت می اندازد
 

   پاکیزگی-95
  ):ص(رسول اکرم

  إن اهللا تعالی جمیل یحب الجمال، سخی یحب السخاء، نظیف یحب النظافه؛
  .یزه است و پاکیزگی را دوست داردخداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاک

  ):ص(رسول اکرم
  تنظفوا بکل ما استطعتم فإن اهللا تعالی بنی اإلسالم علی النظافه و لن یدخل الجنه إالکل نظیف؛

ت نرود خودتان را با هر وسیله اي که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خداي متعال اسالم را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهش
  .مگر کسی که پاکیزه باشد

  ):ع(امام علی
  نعم البیت الحمام تذکر فیه النار و یذهب بالدرن؛

  .چه نیکو جایگاهی است حمام، یادآور دوزخ است و چرك را از میان می برد
  ):ع(امام علی

  تنظفوا بالماء من النتن الریح الذي یتأذي به؛
  .آزار می دهد بشوییدخودتان را با آب، از بوي بد، که دیگران را 

  ):ع(امام صادق
  ان لکل ثمره سماً فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها فی الماء؛
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  .ه به دستتان رسید آن را با آب بشویید و یا در آب فرو بریدهر میوه اي سمی دارد، هرگاه میو
  ):ع(امام علی

  النظیف من الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو طهور للصاله؛
  .اس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز استلب

  ال یطولن أحدکم شاربه و ال شعر إبطیه و ال عانته فإن الشیطان یتخذها مخبئاً یستتربها؛
ر موها بلند نکند کسیاز شما موهاي سبیل و موهاي زیر بغل و موي زیر شکر خود را، زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زی

  .پنهان می شود
  ):ص(رسول اکرم

  تقلیم األظفار یمنع الداء األعظم و یزید الرزق؛
  .گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع می شود و روزي را زیاد می کند

  ):ع(امام علی
  نظفوا بیوتکم من حواك العنکبوت، فإن ترکه فی البیت یورث الفقر؛

  .زیرا باقی گذاشتن آن در خانه، فقر می آوردخانه هاي خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، 
  ):ص(رسول اکرم

  ال تبیتوا القمامه فی بیوتکم و أخرجوها نهاراً، فإنها مقعد الشیطان؛
  .زباله را شب در خانه هاي خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است

  
   مسواك -96

  ):ع(رامام باق
  لو یعلم الناس ما فی السواك ألباتوه معهم فی لحاف؛

  .اگر مردم نتایج و خواص مسواك کردن را بدانند هیچ گاه مسواك را از خود جدا نمی کنند
  ):ص(رسول اکرم

  ما زال جبرئیل یوصینی بالسواك حتی خفت أن احفی او ادرد؛
  .دندانهایم سائیده شود و از بین برود) از کثرت مسواك زدن(رسیدم  تا جایی که تجبرئیل پیوسته مرا به مسواك سفارش می کرد

  ):ع(امام علی
  و مطیبه للفم؛) ص(السواك مرضاه هللا و سنه النبی

  .مسواك زدن سبب خشنودي خداوند، اجراي سنت پیغمبر و وسیله خوش بویی و پاکیزگی دهان است
  ):ع(امام رضا

  لدمعه؛السواك یجلو البصر وینبت الشعر و یذهب با
  .مسواك زدن، نور چشم را زیاد می کند، مو را پر پشت می نماید و آبریزش چشم را بر طرف می سازد

  ):ص(رسول اکرم
  تخللوا فإنه لیس شیء أبغض إلی المالئکه من أن یروا فی أسنان العبد طعاماً؛

  .غذا ببینندخالل کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان این است که الي دندانهاي بنده اي مانده 
  ):ع(امام صادق
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  ما أدرت علیه لسانک فأخرجته فابلعه و ما أخرجته بالخالل فارم به؛
  .بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هرچه با زبان در آمد فرو ببر، و آنچه را با خالل بیرون آوردي از دهان بیرون افکن

  ):ص(رسول اکرم
  إذا استکتم فاستاکوا عرضاً؛

  .می کنید از عرض، دندان ها را مسواك بزنیدوقتی مسواك 
  ):ص(رسول اکرم

  ور کعتین بسواك أحب إلی اهللا عزوجل من سبعین رکعه بغیرسواك؛
  .دو رکعت نماز با دندان هاي مسواك زده نزد خداوند عزوجل محبوب تر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواك است

  
   عطر-97

  ):ع(امام علی
  و الرکوب نشره، و النظر إلی الخضره نشره؛الطیبنشره، و العسل نشره 

  .عطر، عسل، سواري و نگاه به سبزه شادي آفرین هستند
  ):ص(رسول اکرم

  الطیب یشد القلب؛
  .بوي خوش قلب را تقویت می کند

  ):ص(رسول اکرم
  إن خیار عباد اهللا الموفون المطیبون؛

  .وش بکار برندبهترین بندگان خدا کسانی هستند که به وعده وفا کنند و بوي خ
  ):ع(امام صادق

  صاله متطیب أفضل من سبعین صاله بغیر طیب؛
  .یک نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است

  ):ص(رسول اکرم
  ما طابت رائحه عبد إال زاد عقله؛

  .هیچ کسی خوشبو نگردید مگر این که بر عقلش افزوده شد
  ):ص(رسول اکرم

  م الجمعه و السواك و الطیب؛الغسل یو: ثالث حق علی کل مسلم
  .غسل جمعه، مسواك زدن و استعمال بوي خوش: سه چیز است که بر هر مسلمانی الزم است

  ):ص(رسول اکرم
  الحیاء و الحلم و الحجامه و السواك و التعطر؛: خمس من سنن المرسلین

  .حیا، حلم، حجامت، مسواك و عطر زدن: پنج چیز از سنت پیغمبران است
  ):ع(امام باقر

  لها أن تتطیب إذا خرجت من بیتها؛ الیجوز -فی أحکام النساء
  .جایز نیست زن با بوي خوش از خانه بیرون برود
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   خواص خوراکیها-98

  ):ع(امام علی
  أکل السفر جل قوه للقلب الضعیف و هو یطیب المعده و یذکی الفؤاد و یشجع الجبان و یحسن الولد؛

ه قلب ضعیف را قوي، معده   . را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زیبا می کندخوردن بِ
  ):ع(امام صادق

  لو یعلم الناس ما فی التفاح، ماداووا مرضاهم إال به، أال و إنه أسرع شیء منفعه للفؤاد خاصه و إنه نضوحه؛
 هر چیزي سریع تر به قلب سیب از. اگر مردم می دانستند چه خواصی در سیب وجود دارد، بیماران خود را تنها با آن درمان می کردند

  .فایده می بخشد به ویژه آن که خوشبو کننده می باشد
  ):ع(امام علی

  العسل شفاء من کل داء وال داء فیه یقل البلغم و یجلو القلب؛
  .عسل شفاي هر بیماري اي است و هیچ بیماري در آن نیست، بلغم را کم و قلب را جال می دهد

  ):ص(رسول اکرم
  عدس فإنه مبارك مقدس و هو یرق القلب و یکثر الدمعه و إنه بارك علیه سبعون نبیاً؛یا علی علیک بال

اي علی تو را سفارش می کنم به خوردن عدس، زیرا مبارك و پاك است، قلب را رقیق و اشک را زیاد می کند و هفتاد پیامبر پیوسته از 
  .آن استفاده می کردند

  ):ع(امام صادق
  لنکهه و یذهب بالبلغم و یصفی اللون و یشد العصب و یذهب بالوصب و یطفی ء الغضب؛نعم الطعام الزیت یطیب ا

زیتون غذاي خوبی است، دهان را خوشبو می کند، بلغم را از بین می برد، چهره را باز، اعصاب را محکم می کند و مرض را می برد و 
  .خشم را خاموش می کند

  ):ع(امام رضا
  م و ینبت الشعر و یذهب بالداء و ال یحتاج معه إلی دواء؛التین یذهب بالبخر و یشد العظ

انجیر بوي بد دهان را بر طرف، استخوان ها را محکم، رویش مو را زیاد، بیماري را بر طرف می کند و با وجود آن احتیاجی به دارو 
  .نیست

  ):ع(امام صادق
 ینبت العظم و جلده ینبت الجلد و مع ذلک فإنه یسخن الکلیتین و إن لحمه ینبت اللحم و عظمه) یقول فی الغبیرا) ع(سمعت أبا عبداهللا(

  یدبغ المعده و هو أمان من البواسیر و التقطیر و یقوي الساقین و یقمع عرق الجذام؛
گوشت سنجد براي گوشت، هسته آن براي استخوان و پوست آن براي پوست : درباره سنجد شنیدم که می فرمودند) ع(از امام صادق

ساق پا را تقویت و جذام . ت و در عین حال کلیه ها را گرم، معده را ضد عفونی کرده و بازدارنده از بواسیر و تسلسل بول استمفید اس
  .را از بدن ریشه کن می کند

  ):ص(رسول اکرم
  کلوا الثوم و تداووا به فإن فیه شفاء من سبعین داء؛

  .را شفا می دهدبخورید سیر را و مداوا کنید، با او، که هفتاد بیماري 
  ):ع(امام علی
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  کلوا التمر فإنه فیه شفاء من االدواء؛
  .خرما بخورید که شفاي دردهاست

  ):ص(رسول اکرم
  علیکم بالزبیب فإنه یکشف المره و یذهب بالبلغم و یشد العصب و یذهب باإلعیاء و یحسن الخلق و یطیب النفس و یذهب بالغم؛

زیرا صفرا را برطرف می کند، بلغم را از بین می برد، اعصاب را قوي، خستگی را دور، اخالق شما را سفارش می کنم به خوردن مویز، 
  .را خوب می کند، به روح آرامش می بخشد و غم را می برد

  
   بهشت-99

  ):ص(رسول اکرم
  ؛...الجنه بناؤها لبنه من فضه و لبنه من ذهب و مالطها المسک األذفر و حصباؤها اللؤلؤ و تربتها الزعفران 

  . ساختمان بهشت خشتی از نقره و خشتی از طالست، گل آن مشک بسیار خوشبو و سنگریزه آن لؤلؤ و یاقوت و خاك آن زعفران است
  ):ص(رسول اکرم

  فی الجنه ما ال عین رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر؛
  .کسی گذشتهدر بهشت چیزهایی هست که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به خاطر 

  ):ع(امام صادق
  .ان ادنی اهل الجنه منزالً لو نزل به الثقالن الجن و االنس لو سعهم طعاماً و شراباً و ال ینقص مما عنده شی ء

کمترین فرد بهشت چنان است که اگر جن و انس میهمان او شوند همه را با خوردنی و آشامیدنی پذیرایی کند و از آنچه دارد چیزي کم 
  .نشود

  ):ع(مام علیا
  لذاتها التمل و مجتمعها الیتفرق و سکانها قد جاوروا الرحمن و قام بین ایدیهم الغلمان بصحاف من الذهب فیها الفاکهه و الریحان؛

لذتها و خوشیهاي بهشت دل را نی زند، انجمن آن از هم نمی پاشد، ساکنانش در پناه خداي رحمانند و در برابر آنان غالمانی با طبق 
  . زرین پر از میوه و گل هاي خوشبو ایستاده اندهاي

  ):ص(رسول اکرم
  من اشتاق الی الجنه سارع فی الخیرات؛

  .هرکس مشتاق بهشت است براي انجام خوبی ها سبقت می گیرد
  ):ع(امام علی

   ثمن اال الجنه فال تبیعوها اال بها؛انه لیس النفسکم
  . را جز به بهشت مفروشیدبراي جان هاي شما بهایی جز بهشت نیست، پس آنها

  ):ص(رسول اکرم
اضمنوالی ستاً من انفسکم اضمن لکم الجنه اصدقوا اذا حدثتم و أوفوا اذا وعدتم و ادوا اذا ائتمنتم و احفظوا فروجکم و غضوا ابصارکم و 

  کفوا ایدیکم؛
فاي به عهد، برگرداندن امانت، پاکدامنی، شش چیز را براي من ضمانت کنید تا من بهشت را براي شما ضمانت کنم راستی در گفتار، و

  )از غیر حالل(چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست
  ):ص(رسول اکرم
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  و الذي نفس محمد بیده التدخلوا الجنه حتی تؤمنوا و ال تؤمنوا حتی تحابوا افال انبئکم بشی ء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السالم بینکم؛
اوست به بهشت نمی روید تا مؤمن شوید و مؤمن نمی شوید تا یکدیگر را دوست بدارید، ) قدرت(به خدایی که جان محمد در دست 

  .آیا می خواهید شما را به چیزي خبر دهم که با انجام آن،یکدیگر را دوست بدارید؟ سالم کردن بین یکدیگر را رواج دهید
  ):ص(رسول اکرم

   من فرح یتامی المؤمنین؛ان فی الجنه داراً یقال لها دار الفرح الیدخلها اال
  .دربهشت خانه اي هست که آن را شادي سراگویند و جز آنان که یتیمان مؤمنان را شاد کرده اند وارد آن نمی شوند

  ):ع(امام علی
  ال یفوز بالجنه اال من حسنت سریرته و خلصت نیته؛

  .به پاداش بهشت نمی رسد مگر آن کس که باطنش نیکو و نیتش خالص باشد
  

   جهنم-100
  ):ص(رسول اکرم

  لو أن دلواً صب من غسلین فی مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فی مغربها؛
  .اگر یک سطل از چرك و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود بر اثر آن جمجمه کسانی که در غرب عالمند به جوش می آید

  ):ص(رسول اکرم
   دماغه من حراره نعلیه؛أدنی اهل النار عذاباً ینتعل بنعلین من نار یغلی

  .کم عذاب ترین اهل جهنم دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت آنها مغزش به جوش می آید
  ):ص(رسول اکرم

  الفم و الفرج؛: أکثر ما یدخل الناس النار األجوفان
  .دهان و شرمگاه: دو چیز میان تهی بیش از همه مردم را به جهنم می برد

  ):ص(رسول اکرم
   یدخل النار أمیر متسلط لم یعدل، و ذو ثروه من المال لم یعط المال حقه و فقیر فخور؛أول من

اولین کسی که به جهنم می رود فرمانرواي قدرتمندي است که به عدالت رفتار نمی کند و ثروتمندي که حقوق مالی خود را نمی پردازد 
  .و نیازمند متکبر
  ):ص(رسول اکرم

  ال من شفا غیظه بمعصیه اهللا تعالی؛ان لجهنم باباً الیدخلها إ
  .جهنم را دري است که جز کسی که با معصیت خداي تعالی خشم خود را فرو نشاند، از آن وارد نمی شود

  :حدیث قدسی
  دار الجبارین و العثاه الظالمین و کل فظ غلیظ و کل مختال فخور؛) یعنی النار(هی ) ع(فیما اوحی إلی عیسی

  . جهنم سراي جباران و سرکشان ظالم است و جایگاه هر تند خوي خشن و هر تکبر مغروريوحی شد که) ع(به عیسی
  ):ص(رسول اکرم

  و الذي بعثنی بالحق بشیراً ال یعذب اهللا بالنار موحداً أبداً؛
  .سوگند به آن کس که مرا نوید دهنده برانگیخت، خداوند هرگز یکتا پرست را در آتش ندهد

  ):ص(رسول اکرم
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  الحسره أن یري أهل النار منازلهم من الجنه فی الجنه فتلک الحسره؛) یا حسرتنا علی ما فرطنا(عالیفی قوله ت
این موجب . دریغ از این روست که جهنمیان جایگاه بهشتی خود را در بهشت می بینند: فرمود) دریغا که کوتاهی کردیم(درباره آیه 

  .حسرت می شود
  ):ع(امام صادق

ی النار ألن نیاتهم کانت فی الدنیا أن لو خلدوا فیها أن یعصوا اهللا أبداً و إنما خلد أهل الجنه فی الجنه ألن نیاتهم إنما خلد أهل النار ف
علی : قال) قل کل یعمل علی شاکلته: (کانت فی الدنیا أن لو بقوا فیها أن یطیعوااهللا أبداً فبا النیات خلد هؤالء و هؤالء ثم تالقو له تعالی

  نیته؛
ن از این رو در آتش جاویدانند که در دنیا نیتشان این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانی کنند و بهشتیان نیز جهنمیا

پس، . از این رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودند که اگر براي همیشه ماندگار باشند براي همیشه خدا را فرمان برند
  .)بگو هرکس طبق نیت خود عمل می کند: آن گاه حضرت این آیه را تالوت کردند.  هر دو گروه به سبب نیتهایشان استجاودانگی


