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 . زدایدشستن دستها قبل از غذا خوردن فقر و تنگدستی را می 

 برد . مزاح و شوخی های بی جا شخصیّت و وقار انسان را از بین می

سرزنش و ننگ شمردن مردم نسبت به انسان آسانتر از معصیت و گناهی که موجب آتش جهنم 

  .می شود

.کسی ادب ندارد عقل ندارد

 در مجازات خطاکار شتاب مکن ، و میان خطا و مجازات راهی برای عذرخواهی قرار بده .

 به جانم قسم که ما پرچم های هدایت ونشانه های روشن پرهیزگاری هستیم .

 به راستی بیناترین دیده ها آن است که در خیر نفوذ نماید .

رغبت به تقوا و بی رغبتی در دنیاست . ،زهد

نفس است .بردباری و حلم فروبردن خشم و تسلّط بر 

ست .برطرف نمودن زشتی به وسیله خوبی ا دوستی و سداد

طلوع کند برایش پوششی از هر که نماز صبح را بخواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید 

 )در روز قیامت( .آتش خواهد بود

 

 علیه السالمچهل حدیث منتخب از کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی 
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 .اغ های هدایت به سوی نور و سعادت است و این قرآن شفای دلها ستاین قرآن چر همانا

 آغاز نمودن به بخشش قبل از درخواستتعریف کرم : 

 سؤال شد دئانت و پستی چیست ؟ فرمودند : کوچک بینی ، دریغ کردن از اندک .

 شان مجازات می شوند .ندگان به مقدار عقل و درک و شعوربهمانا در روز قیامت 

 کسی که حیاء ندارد دین ندارد.

 هر آینه برآوردن حاجت و رفع مشکل برادرم از یک ماه اعتکاف نزد من بهتر و محبوب تر است .

 هر که با علماء بسیارمجالست نماید سخنش و بیانش آزاد و روشن خواهد شد .

 کسی که با علماء بنشیند ذهن و اندیشه اش باز و توسعه می یابد .

بنشیند؛ برمعلوماتش افزوده می گردد و به سهولت می تواند دیگران را هدایت کسی که با علما 

 .نماید

 پرهیزگاری سر آغاز هر توبه است .  

پرهیزگاری رأس هر حکمتی ست.

 .پرهیزگاری شرف و بزرگی هر عملی ست       



 

- 3 -  
 

ثیاحاد  

پرهیزگاری کامیابی ست که کامیابی آن از آن متقین و یقین پیشگان است .

.هیچ ثروتی بزرگتر از عقل نیست

هیچ فقر و نداری مثل نادانی نیست .

 .هیچ وحشتی سخت تر از خود پسندی نیست

هیچ عیشی لذّت بخش تر از خوش اخالقی نیست .

  .دنچنان با مردم مصاحبت داشته باش که خود دوست داری به همانگونه با تو مصاحبت کن

 موجب هالکت مردم سه چیز است ، خود پسندی ، حرص ،حسادت 

 چون شخص پیروز در طلب مکوش و چون انسان تسلیم شده به قَدَر اعتماد نکن .

نچه خدا برایش جز آ رم باشد آرزو نمیکند در وضعیهر که به نیک گزینی خداوند دلگ

 .برگزیده باشد

تالش کن که گویی چنان برای دنیایت تالش کن که گویی همیشه زنده ایی و چنان برای آخرتت 

 فردا مرگت فرا می رسد .

 هیچ قومی مشورت نکرد مگر اینکه به ترقی و تکامل راه یافت .

 را فراگیر .دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران علم خود، مردم را با
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 کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند خداوند همه چیز را مطیع او گرداند .

از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت  ،خواهی  ، اگر عزّتی بدون بستگان و شکوهی بدون سلطنت

 و فرمانبری خداوند عزوجل درآی.

باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است آنچه با چشمت ببینی حق است و چه بسا با  بین حق و

 گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی .

 نشانه ای استوار -1هر که پیوسته به مسجد رود به یکی از این هشت فایده می رسد :  

سخنی که به راه راستش  - 5 رحمتی مورد انتظار -4دانشی تازه  -3دوستی قابل استفاده  -2 

 ترک گناهان به خاطر شرم از خدا  -7سخنی که او را از پستی برهاند  -6کشد 

 ترک گناهان به خاطر خوف از خدا -8

 عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد خیانت نمیکند .

 

 منبع : تحف العقول

 

 

 

 معاونت فرهنگی و امور زائران  

  اداره کلّ برنامه های فرهنگی و آموزشی

WWW.abdolazim.com 

 


