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 (ص)د حضرت محم  پیامبر اکرم گهربار سخنان 
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 . با مردم مهربان باشید تا اجر ببرید. 13
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 . که تمام نمی شود قناعت مالی است. 99

 . مانند دو دست هستند که آالیش یکدیگر را می شویند، دو دوست . 98

 . ا به حسن خلق می تواننمی توان همه را به مال راضی کرد ام  . 94

 . ه به عیوب دیگران باز می دارده به عیوب خود ، او را از توج  خوشا به حال کسی که توج  . 95
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 . عمل ، اجتناب از گناه استبهترین . 92
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 .ت دعا مغز و روح عبادت اس. 42

 .تر انجام گیرد بهترین ازدواج ها آن است که آسان. 50

 .ر نیست عبادتی بهتر از تفک  مالی بهتر از عقل و. 51

 .هرگز مسلمانی را تحقیر نکن ، زیرا کوچکشان نیز نزد خداوند بزرگ است . 59

 .هیچ صدقه ای نزد خدا ، محبوب تر از حق گویی نیست . 58
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انفاق در تنگدستی ، انصاف با مردم ، آموختن به جوینده ی : سه چیز از حقایق ایمان است . 60

 .دانش 

 .بدنش حضور ندارد ، نمی پذیرد اوند نماز بنده ای را که دلش با خد. 61
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 .با اراده اگر دری را بکوبی گشاده می شود . 65

 .ا به حسن خلق می توان ام   نمی توان همه را به مال راضی کرد ،. 66

 .در آن زندگی کنی در آبادی دنیای خود بکوش ، گویی می خواهی تا ابد . 61
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 .شیوایی سخن اوست ، زیبایی مرد . 63

 .خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی مال حالل ، خسته ببیند . 62

 .ام می دهد آن را استوار انجام دهد گاه یکی از شما کاری انج خداوند متعال دوست دارد هر. 10

 . عادل است ، هر کسی با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند . 11

 .بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند . 19

 . کسی که اندیشه اش کم باشد ، سختی اش فراوان است . 18

 .ی است ترس از خدا ، سرآمد هر حکمت. 14

 . ایمان ، صبر است و بخشش . 15

 . خداوند ، انسان مومنی را دوست دارد که دارای حرفه و پیشه است . 16

 .بر سر شهوت ها با نفس بجنگید تا حکمت ، قلبتان را فرا گیرد . 11
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 .خفتن به ذکر خدا مشغول بشوید  اگر می خواهید در قیامت ایمن باشید ، بین شام و. 21
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 .با مردم مهربان باشید تا اجر ببرید . 100
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 (ع)علی امام حضرت گهربار سخنان 

  

 .نامی برای خود می خرد رود ، بد کسی که به جای بد .1

 .درد بزرگی است ، جهل . 9

  .به اندازه اش سودمند و زیادش کشنده است ، سخن مانند داروست . 8

 .زیرا اگر نتوانی همه را خرسند سازی با تو دشمن می شوند ، بسیار دوست مگیر . 4

 .کند  مایگان را خوار میترین مقام ، فرو کوچک. 5

 .مدد یافته و بدکار خوار است کار نیکو. 6

 .چه خداوند نصیبش کرده خرسند باشد ی کسی از همه خوشتر است که به آنزندگ. 1

 .آتش شعله وری است خشم ، . 3

 .نادان نصیحت نمی پذیرد . 2

 .بخل ثروتمند او را پست می کند . 10

 .اگر چشم دل بینا نباشد ، شنوایی گوش سودی ندارد . 11

 .ه را که می کارد می درود انسان آنچ. 19

 .جاه و مقام ، افراد آزاده را گمراه نمی کند . 18

 .پاسخ دادن به چیزی که از فرد نپرسیده اند ، از نادانی است . 14

 . ظن را از خود دور سازید سوء. 15

 .کسی که هوش و دانش دارد به فقر و تنگدستی نمی افتد . 16

 .کند و باطل را از بین ببرد می بخشاید خداوند کسی را که حق را زنده . 11

 .وفا عادت بزرگان است . 13

 .هر که سر راه برادرش چاه بکند ، خود در آن می افتد . 12

 .کسی که ستم کند ، ستم می بیند . 90

 .العی نباشد ، از نادانی است از آن اط  سخن گفتن در مورد چیزی که . 91
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 .بیت شونده هم همان طور می شود تربیت کننده هر طور که باشد ، تر. 99

 .زبانی شیرین و دلی تلخ دارد ، دورو . 98

 .نادانی درختی است که شاخه ی آن سبز نمی شود . 94

 .بهترین برادر تو کسی است که تو را به طاعت خداوند سبحان وادارد . 95

 .آن را که با دوستت دشمن است ، دوست مگیر . 96

 .می ستیزد صبر و حوصله با حوادث . 91

 .حرف سخن چین را تکذیب کن خواه درست باشد خواه دروغ . 93

آنان که نادرست و بدکارند می خواهند با فاش کردن عیوب دیگران ، برای عیب های خود . 92

 .عذری بیاورند 

 .حذر باش ا از رای دوست نادان بربا دشمن دانا مشورت کن ام  . 80 

 .را از اندیشه ی آینده باز می دارد افسوس گذشته را خوردن ، تو . 81

 .برجا و استوار باش کوه ها به لرزه درآمدند ، تو پا اگر. 89

 .نظری ل است و بلندتحم  ، اسباب ریاست . 88

 .آن که می بخشد ، یک عمر  آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و. 84

 .آنها را رفیع می گرداند خدا ، انسان هایی که برای رضای خدا تواضع می کنند . 85

 . دوستی است ، ها  ترین نیکویینیکو. 86

 .ترسو خطری را که بزرگ نیست در نظرت بزرگ جلوه می دهد . 81

 .زیور آدمی است ، داد و دهش . 83

 .تا توانی نیکی کن و بدکار را با کردار نیک ، از کار زشت بازدار . 82

 .برگزیده ترین مردم هستند آنان که به عهد خود وفا می کنند ، . 40

 .کار کن و مطمئن باش پیروز هستی . 41

 .از شخصیت کسی پرسش نکن ، در مورد همنشینان او سوال کن . 49

 .هر که به یاد خداوند سبحان باشد ، خدا دلش را زنده و اندیشه و خردش را روشن می گرداند . 48

 .برکت عمر در کار نیک است . 44
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 .نده ای است که اگر رهایش کنی تو را می گزد زبان مانند در. 45

 .بسیاری کینه از بسیاری حسادت است . 46

 .بالها و تنگی روزی به خاطر گناه است ی از گناه دوری کنید زیرا همه . 41

 .انسان را خوار می کند ، ر تکب  . 43

 .که بیشتر بترسد ، سخت تر به شکست دچار می شود  هر. 42

 .سخن بگوی تا از لغزش برکنار باشی اه اندیشه کن آنگ. 50

 .ترین داروها ، رها کردن آرزوهاست سودمند. 51

 .     خردمند بر سعی و عمل خویش تکیه می کند و بی خرد بر آرزوهای خویش . 59

 .از دوستی با نادان خودداری کن . 58

 .غیبت کردن آخرین تالش افراد ناتوان است . 54

 .و کمال عقل است زبان معیار نقص عقل . 55

 .بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . 56

 .ا سخت گیر نباش ا ولخرج نباش ، حسابگر باش ام  بخشنده باش ام  . 51

 .انباشته به رحمت شود به یتیمان رسیدگی کن  اگر می خواهی قلبت پرمهر و. 53

 .در راهی که تو را خوف گمراهی است ، پیش نرو . 52

 .نوشتن پایبند کنید  دانش را با. 60

 .سخنی که با نیت مطابقت داشته باشد بر دل نشیند ولی اگر مخالف آن باشد ثمری ندارد . 61

 .که کالمش زیاد باشد خطایش نیز زیاد است  هر. 69

 .شایستگی دل ، اشتغال آن به یاد خداوند است . 68

 .ا زیاده روی نکن گشاده دست باش ام  . 64

 .مل به دست می آید نه با آرزوی بدون عمل بهشت در پرتو ع. 65

 .خردمند به کار خویش تکیه می کند و نادان به آرزوهای خویش . 66

 . آیینه ی دل است ، چهره . 61
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 .شجاع باشید و فراموش نکنید که برای جاودان ماندن ، اولین شرط است . 63

 .فکر ، آینه  خوش خلقی ، زیور است و. 62

 .خواری است نومیدی ، موجب . 10

 .دور اندیشی ، سرمایه است . 11

 .ها را در خود بپرورانید بهترین و عالیترین آرزو. 19

 .ترین نعمت هاست تندرستی ، گوارا. 18

 .فرمانبرداری خدا ، کلید رستگاری و اصالح کننده ی آخرت است . 14

 .دانش ، چراغ خرد و سرچشمه ی فضل است . 15

 .رتری است گذشت کردن ، مایه ی ب. 16

 .بترس از لغزش زبان که مانند تیری است که به نشانه بنشیند . 11

 . کینه ، حسد ، بدخویی : سه چیز زندگی را ناگوار می دارد . 13

 .جهل آدمی به نفس خویش ، از بزرگترین گناهان است . 12

 .دوست داشتن مردم و مهربانی با آنان ، نیمی از عقل است . 30

 .بدبختی بجنگید  اراده ، با سستی و با عزم و.  31

 .بخشش مایه ی سرور است . 39

 .سالمت تن در دوری از گناهان است . 38

 .آن کسانی که می خواهند همواره بی نیاز بمانند ، باید پیوسته از آرزوها چشم بپوشند . 34

 .بد را نشناسد ، انسان نیست  کسی که فرق نیک و. 35

 .این ترتیب شیطان را از خود دور کنید  خدا را یاد کنید و به. 36

 .رسم فرومایگان است  مکر و دغل. 31

 .باغ و بوستان دانشمندان است ، کتاب . 33

 .کسی که دوستت داشته باشد ، تو را از کار زشت باز می دارد . 32

 .عجله در همه حال بد است مگر در دفع شر . 20
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 .آید  بهترین گفتار آن است که با کردار راست. 21

 .کنی عده ای نده که نتوانی به آن وفا و. 29

 .هی به امور پست بر ارزش خود بیفزا با بی توج  . 28

کس رابطه ی میان خود و خدا را اصالح کند ، خدا نیز رابطه ی میان او و مردم را اصالح  هر. 24

 .می کند 

 .هیچ پشتیبانی اطمینان بخش تر از مشورت نیست . 25

 .نه روی پیشه سازد ، گرفتار فقر نشود که میا هر. 26

 .برترین کارها ، کاری است که برای خدا باشد . 21

 .چند به خانه های مردگان منتقل شود  کار زنده است ، هرنیکو. 23

 .مهرورزی با مردم ، نیمی از خرد است . 22

 .آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود درباره ی دیگران مگوی . 100

 .مگو بپرهیزد خود را دوست دارد ، باید از بگو که آبروی هر. 101

 . ت باش گاه در طلب چیزی برآمدی ، بلند هم   هر. 109

 .گواراترین زندگی را کسی دارد که به آنچه خداوند نصیب او کرده است خرسند باشد . 108

 .دشمنی است ، بدترین بدی ها . 104

 .چه زنده باشد  ادان مرده است اگرچه مرده باشد و ن دانا زنده است اگر. 105

 .گناه خود بترسید و فقط به پروردگار امید داشته باشید  فقط از. 106

 .سخن تو داللت می کند بر عقل تو . 101

 .به محض اینکه فرصتی دست داد ، آن را غنیمت شمار . 103

 .بی ادب را بزرگواری نباشد . 102

پوشیده دار و اگر کسی درباره ی تو نیکویی کرد آشکار اگر درباره ی کسی نیکویی کردی . 110

 .ساز 

 .            لغزش است ، میوه ی شتاب . 111

 .مایه ی سرور است ، بخشش . 119
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 .سالمت تن در دوری از حسادت است . 118

 .آن کسانی که می خواهند همواره بی نیاز بمانند ، باید پیوسته از آرزوها چشم بپوشند . 114

 .کنند برگزیده ترین مردم هستند  آنها که به عهد خود وفا می. 115

 .زود پاداش دادن ، کمال بزرگوار است . 116

 .کسی که در قدرت به عدل بکوشد ، از کمک دیگران بی نیاز است . 111

 .عدل ، پشتیبان مردم است . 113

 .کوری چشم بهتر از کوری دل است . 112

 .شک و گمان ، یقین او را از بین نبرد  داناترین مردم کسی است که. 190

 .دانا کسی است که بداند آنچه می داند از آنچه نمی داند کم است . 191

 .مرد خدا تا برادرش گرسنه است ، خود را سیر نسازد . 199

 .مردان را ذلیل سازد ، طمع . 198

 .لش حماقت و آخرش ندامت است خشم بپرهیز که او   از .194

 .تو بد کردند ببخش  خواهی کن و چون بردی عذرکرچون بدی . 195

 .سودمندترین علم آن است که به آن عمل شود . 196

 .نماز بنده ای را که دلش با بدنش حضور ندارد ، نمی پذیرد خداوند . 191

 .علم پایان ندارد . 193

 .دلجویی از محتاج را به فردا نینداز . 192

 . ه می خواهد به تو سود برساند و زیان می زند از دوستی با نادان پرهیز کن ک. 180

 .عیب خودپسند از چشم او پوشیده است . 181

 .یاد خدا کلید انس است . 189

 .چند ناتوان باشد  دشمن را کوچک نشمار هر. 188

 .کسی که به تو اطمینان دارد ، کفر است  مکر و نیرنگ در حق  . 184

 .خداوند دوستش دارد که بسیار به یاد خدا باشد ،  هر. 185
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 .برترین فضیلت هاست ، انصاف . 186

 .ریشه ی شایستگی دل ، اشتغال آن به یاد خداست . 181

 .ی ، حقیقتی است و با هر امر درستی ، نوری با هر امر حق  . 183

 .از گناهان دوری کنید که تمام بالها و کمبود روزی به واسطه ی گناه است . 182

گناه انجام آن و گناه راضی بودن به : باطلی دست زند او را دو گناه باشد  کس به کردار هر. 140

   . آن

 .دارایی خود بهره ای به دیگران نمی رساند ، دارا نیست  کسی که از. 141

 .بزرگترین ثواب ، ثواب انصاف است . 149

 . عذر کسی که از تو پوزش می خواهد بپذیر. 148

 .به پروردگار خود امید نبند  جز از گناه خود مترس و جز. 144

 .ترسو زندگی خوشی ندارد . 145

 .ستمگر یاریش کن  وقت مظلومی را دیدی ، بر ضد   هر. 146

 .یک دشمن ، بسیار است . 141

 .یاد خدا مایه ی راندن شیطان است . 143

گرداند  که به یاد خداوند سبحان باشد ، خدا دلش را زنده و اندیشه و خردش را روشن می هر. 142

. 

 .از دورویی به دور باش که دورو نزد خداوند آبرو ندارد . 150

 .دیر به پایان می رسد ، از مستی ثروت به خدا پناه ببرید زیرا این مستی . 151

 .تقوی کلید رستگاری است . 159

 .یاد خدا داروی بیماری جان هاست . 158

 .رین سخن است هنگامی که سخن گفتن سزاوار نیست ، خاموشی بهت. 154

 .به حساب خود برسید پیش از آنکه به حساب شما برسند . 155

 .گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن مستحبات را ترک کنید  هر. 156

 .انه بکوبد سرانجام وارد می شود کس دری را مصر   هر. 151
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 .که خوشرویی کمند دوستی است  تو باد به خوشرویی بر. 153

 .مایه ی آرامش دل و سالمت ایمان است ( مثبت اندیشی)گمانی خوش . 152

 .آزمند همیشه در بستر بیماری است . 160

 .آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آن که می بخشد یک عمر . 161

 .عذرخواهی دلیل خردمندی است  پوزش و. 169

 .نها برای فردایند ی امروز و آبیت کنید زیرا شما برافرزندان خود را برای فردا تر. 168

 .موجب پوشش عیوب است ، بازگو نکردن اسرار . 164

 .عاقل کسی است که بیشتر از آنچه که بگوید بشنود . 165

 .خود را از پایه ای که داری فروتر بیاور تا مردم تو را از پایه ات فراتر برند . 166

 .همیشه توانا باشی  عدالت پیشه کن تا. 161

 .صداقت بهترین سیاست است . 163

 .مایه ی آرامش دل و سالمت ایمان است ( مثبت اندیشی)خوش گمانی . 162

 . که سیاستش نیکو باشد ، ریاستش پاینده گردد هر. 110

 .داشتن راه و رسم دادگری است  پایداری دولت ها ، در گرو برپا. 111

 .ادب است ، نه به دارایی و نژاد  شرافت به خرد و. 119

سر تو چه خواهد  از سقوط و شکست دیگران شادی مکن ، زیرا نمی دانی که روزگار بر. 118

 .آورد 

 . اندوه او در قلبش شادی مومن در صورت اوست و قدرتش در دینش و .114

 . انسان عاقل ، خواهان کمال است و جاهل خواهان مال .115

 . پیروزی است با دشمنانت با کرامت رفتار کن که یکی از دو .116

 . ترین مردم کسی است که از بازسازی خویش عاجز باشد ناتوان .111

 . دوست است، آنچه کهنه اش بهتر است  .113

قیت ، محروم نخواهد ز باشد ، از پیروزی و موف  کسی که به نیروی شکیبایی و استقامت مجه   .112

 . ماند
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 . خوش بینی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است .130

 . مال ادب است نه به ثروت و شرافت به خرد و .131

 . اقدام ، بیندیش تصمیم ، مشورت کن و پیش از پیش از .139

 . ل است و بلند نظریاسباب ریاست تحم   .138

 . آن که تواناتر است آسانتر می بخشد .134

 . ه استاز دست دادن فرصت ، غص   .135

 . همگی به آن کمک کنیدگاه کار خیری را مشاهده کردید  هر .136

 . کنی سوال مکن از همنشینان او سوال از شخصیت کس .131

 . پس از مرگ یادگار درخشان خواهد بود علم نعمت بزرگی است که در زندگی تاج افتخار و .133

 . برکت عمر در کار نیک است .132

 . است خط زبان است و زبان بیان خرد .120

 . استوار باش مدند تو پابرجا واگر کوه ها به لرزه درآ .121

 . دوراندیشی سرمایه ی فکر است .129

 .کار کن و مطمئن باش که کامیاب هستی  .128

 .حق بگویید تا به حق معروف شوید ، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید  .124

 . طور که باشد ، تربیت شونده نیز همان طور می شود تربیت کننده هر .125

 . وقتی که دورویی دوست آشکار شود ، جدایی از او آسانتر می گردد .126

 .ضامن پیروزی است ، صبر  .121

 .اگر کوه ها به لرزه درآمدند ، تو پابرجا و استوار باش  .123

 .درخت بی ثمر است ، دل بی دوست  .122

 .به وسیله ی عزم و اراده با سستی و بدبختی بجنگید  .900

 .می گدازد حسادت تن را . 901

 .آنکه تواناتر است آسانتر می بخشد . 909
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 .ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . 908

 .خوش بینی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است . 904

 .که عجله کند می لغزد  هر. 905

 .از دانش بهره مند شوید تا شما را از زندگی بهره مند سازد . 906

 .خلقی ، زندگی را ناگوار می گردانند و بد کینه ، حسادت. 901

 .آنکه ناگوار گوید ، ناگوار شنود . 903

 .تی است حسادت به کامیابی دوستان از کم هم  . 902

 . ر است خاموشی ، بوستان تفک . 910

 .که صبر کند سختی و مشکلش آسان می شود  هر. 911

 . در راه اصالحش بکوشد پدید آمد فورا  وارترین مردم کسی است که اگر نقصی در کارش امید .919

 .خیلی وقت ها از جایی که انتظارش را نداری به تو سود می رسد . 918

 .درخواست پیشی گیرد  جوانمرد کسی است که عطایش بر. 914

 .گاه اراده با دوراندیشی همراه شود ، خوشبختی کامل می شود  هر. 915

 .د و آنچه خیر او را در آن داند نگوید ، بیزارم من از مسلمانی که با او مشورت کنن. 916

 .چند دیر  انسان صبور پیروز می شود هر. 911

 .کم آن سودمند و زیادش کشنده است : سخن مثل دارو است . 913

 .یاوری مانند مشورت پیدا نمی شود . 912

 .زکات توانایی ، عدالت است . 990

 .او را با بخشش از خود دور بگردان همنوع خود را با نیکی تنبیه کن و شر  .991

 .وارث و حوادث : کس را در مال وی دو شریک است  هر. 999

 . گاه مرد باایمان برادر خود را خشمگین ساخت میان خود و او جدایی انداخت  هر. 998

  

************************ 
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 (ع)مجتبی امام حسن گهربار حضرت سخنان 

  

 .هستی پایینتر بدان ، تا مردم تو را از آنچه که هستی باالتر بدانند خود را از آنچه که  . 1

 .در مجازات خطاکار شتاب مکن و میان خطا و مجازات ، راهی را برای عذرخواهی قرار ده . 9

 .وفاداری در سختی و آسایش : برادری یعنی . 8

 

************************ 

 

 (ع)امام حسین گهربار حضرت سخنان 

  

 .هرگز سخنی بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد . 1

ثروت تو اگر برای تو نباشد ، تو برای آن خواهی بود ، قبل از اینکه آن تو را بخورد ، تو آن را . 9

 .بخور 

 .جز پیروی از حق ، عقل انسان به کمال نرسد . 8

 .هیچ تنهایی وحشتناک تر از خودپسندی نیست . 4

 .از سالم کردن به دیگران بخل بورزد  بخیل کسی است که. 5

 .تجربه ی بسیار آموختن ، مایه ی افزایش عقل است . 6

 .که گره از کار مسلمانی بگشاید ، خداوند در دنیا و آخرت ، گره از کارش خواهد گشود  هر. 1

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد ، امیدش را از دست می دهد و نگرانی ها به او . 3

 .می آورد  یرو

 

************************ 
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 ( ع)اد امام سج  گهربار حضرت سخنان 

  

زبان بر ما آن است که با گفتار زشت آن را آلوده  ی دارند و حق  یک از اعضای بدن ما حق   هر .1

 .نکنیم 

 .آغاز هر خطایی است دنیا دوستی ، سر. 9

 .وجل است نماز این است که بدانی نماز ، وارد شدن بر خدای عز   حق  . 8

کسی که عقل او از سایر قوای او کامل تر نباشد سقوط و هالکت از آسان ترین حوادث زندگی . 4

 .اوست 

 

************************ 

 

    (ع)د باقر امام محم  گهربار حضرت سخنان 

 

 .می دارد که زیاد دعا کنند  خدا از بندگان مومن کسانی را دوست. 1

 .از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز که این دو کلید هر بدی اند . 9

 .کس گرفتار نادانی و ناسازگاری شود ایمان او پرده برمی افکند و از دست او می رود  هر. 8

 . بی عقلی است ، بدترین گرفتاری . 4

 .ت مومن است نومیدی و چشم نداشتن به دست مردم عز  . 5

 

 

************************ 
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 (ع)امام جعفر صادق گهربار حضرت سخنان 

  

 .اندیشه کن و مغز خود را با افکار گوناگون روشن ساز  .1

 .هر اندازه که می توانی احسان کن . 9

 .حسن خلق ، گناه را آب کند ، چنانچه خورشید یخ را آب می کند . 8

 .باشد فقیر نگردد ضمانت می کنم کسی که میانه رو . 4

 .از مجادله بپرهیزید زیرا مجادله خشم آور است و اسرار انسان را فاش می کند . 5

 .فراگرفتن دانش ، در هر حالی واجب است . 6

 .کس فردایش از امروز بدتر باشد فریب خورده است  هر. 1

 .خانه ی کعبه سعی کردن در برآوردن حاجت مسلمان بهتر است از هفتاد مرتبه طواف کردن . 3

 .خداوند در کار یاری مومن است تا وقتی که مومن در پی یاری برادر خویش است . 2

 .دلداده ی خدا مخلص ترین بنده ی خداست و راستگوترین و وفادارترین آنها به عهد و پیمان . 10

 .هر یادی جز یاد خدا تاریکی است . 11

 .فضیلت آخرت بر دنیاست وقت ، همچون  ل وقت نماز بر آخرفضیلت او  . 19

 .ت خداوند به درون هر بنده ای بتابد ، او را از هر مشغله ی دیگری تهی می گرداند نور محب  . 18

 .قلب سالم ، قلبی است که از دوستی دنیا سالم باشد . 14

 .که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست  هر. 15

 .از دروغگو یاری مجوی . 16

 .کسانی هستند که به حق قضاوت کنند  بهترین مردم. 11

 .ت کن چه چیزی را بر گردن می بندی زن گردنبند مرد است ، دق  . 13

 

 

************************ 
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 (ع)امام موسی کاظم گهربار حضرت سخنان 

 

 .کس دو روزش باهم مساوی باشد فریب خورده است  هر .1

 .تو را از بهره ی دنیا و آخرت باز دارد ، از کسالت و دلتنگی دوری گزین که این دو . 9

  

 

************************ 

 

 (ع)گهربار حضرت امام رضا سخنان 

 

 .دانش است  سکوت و کم سخنی از راه های دریافتن علم و .1

 ت است ؟آیا دین چیزی جز محب  . 9

 .آفت کار عدم عالقه به آن است . 8

 .کند به آرامش خیال می رسد ه اعمالش توج   کسی که به خیر و شر  . 4

 .تی نمی برد حسود از زندگانی اش لذ  . 5

 .بخیل در زندگی روی آسایش نمی بیند . 6

 .هدیه دادن موجب نزدیکی دلها می شود . 1

 .هرگز به خاطر دوست از وظیفه چشم مپوش . 3

 .دشمنش جهل اوست  کس عقل او و دوست هر. 2

 .از خردمندی است مهربانی کردن به خلق خدا نیمی . 10

 .کسی که در انجام گناه کوچک از خدا نترسد در ارتکاب گناه بزرگ نیز نخواهد ترسید . 11

 .آبرو را بر باد می دهد ، بخل . 19 

 .از عالیم ایمان مومن ، پنهان داشتن اسرار مردم است . 18
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************************ 

 

 (ع)د تقی امام محم  گهربار حضرت سخنان 

  

 .روزگار از رازهای پنهان ، برایت پرده برمی دارد  .1

 .ت و سربلندی مومن در بی نیازی از مردم است عز  . 9

 .در کارها استوار باشید تا به نتیجه ی مطلوب برسید . 8

 .آن که درخت تقوا بکارد ، میوه ی کامیابی برچیند . 4

 .کسی که ادبش بیشتر است نزد خداوند گرامی تر است . 5

 

************************ 

 

 (ع)گهربار امام علی النقی سخنان 

  

 .دروغ است ، تمام خبائث در اطاقی است که کلید آن اطاق  .1

 .کسی که خودپسند است دشمنان او زیاد هستند . 9

 .ایمن مباش ، کسی که برای خود ارزش قایل نیست  از شر  . 8

 .علم است و باعث پستی و نادانی او می شود خودبینی ، بازدارنده ی انسان از تحصیل . 4

 

************************ 
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 (ع)گهربار امام حسن عسگری سخنان 

 

 .که تخم بدی بیفشاند ، پشیمانی درو کند  کس خوبی بکارد ، شادمانی درو کند و هر هر. 1

 .زیبایی چهره ، آراستگی ظاهر است و زیبایی عقل ، آراستگی باطن . 9

 

************************ 

 

 ( س)گهربار حضرت فاطمه زهرا سخنان 

 

که عبادت خالصش را به سوی خدا باال فرستد ، خداوند برترین مصلحتش را به سوی او پایین  هر* 

 .می فرستد 

 

************************ 

 

 (ع)عیسی مسیح حضرت گهربار سخنان 

 

 .باشید چون مار هوشیار و چون کبوتر ساده . 1

 .خوشا به حال مسکینان در روح که ملکوت آسمان از آن ایشان است . 9

 

 

************************ 
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 آقای آنتونی رابینزو امیدوارانه ی  جمالت ارزشمند

 

 .پیشرفت هستید ، یاد بگیرید مثل کودکان کنجکاو باشید  اگر خواهان رشد و. 1

ی از استعداد نیز مهمتر دهنده ی کیفیت زندگی است و حت  ، ارزشمندترین عامل شکل  پشتکار. 9

 .است 

 .اگر می خواهید کسالت شما رفع شود ، کنجکاو باشید . 8

 .معیار واقعی بودن تصمیم آن است که دست به عمل بزنیم . 4

 .احساسی که دارید ، چه خوب چه بد ، بر اساس تفسیری است که از مسائل می کنید  هر. 5

 .می کند  زندگی شما را ارزشمند، احساس خیرخواهی . 6

 .ه توانایی هایتان کنید افکار خود را متوج  . 1

 .نگردید ، گرد رفتارهایی که شما را به سمت گناه سوق می دهند . 3

 .شوق ، هر مشکلی را به یک فرصت تبدیل می کند  شور و. 2

 .او کم نکنید ت خود به از محب  ، اگر کسی به شما خشم گرفت . 10

 .شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی . 11

 .خوشرویی ، اعتماد به نفس را زیاد می کند . 19

 .بهترین زمان برای کنترل احساس ، لحظه ی شروع آن است . 18

 .راز زندگی هستند ، بخشش و کمک . 14

 .ص کنید مشخ  ، واهید تا یک سال دیگر به آن دست یابید بزرگترین هدفی را که می خ. 15

 .تا با خود مهربان نباشی نمی توانی با دیگران مهربان باشی . 16

 .باید شادی آفرین باشی ، برای اینکه شاد باشی . 11

 .به دیگران ببخش ، چیزهایی را که دوست داری . 13

 .برابر نیست آینده هیچ وقت با گذشته ، در معادله ی زندگی . 12

 .می بوده اند همه ی بزرگان دنیا افراد مصم  . 90

 .اگر کارهایی را که قادر به انجامشان هستیم انجام می دادیم خودمان شگفت زده می شدیم . 91
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 . فراموش نکن که در انتظار معجزه باشی زیرا که خود نیز یکی از معجزات هستی . 99

 .آورد  ظیمی به بارتالش های کوچک ممکن است نتایج ع. 98

 . جسم انسان بهترین تصویر روح است . 94

 .به دنبال کارهایی برو که تاکنون هرگز نکرده ای و در فرهنگی متفاوت خود را غرق کن . 95

 .آور برو و اعتقادات خود را به عمل در. 96

 .هر واقعه ابتدا به صورت رویاست آنگاه اتفاق می افتد . 91

 .ص کننده ی حال یا آینده ی ما نیست گذشته ی ما مشخ  . 93

 کنیم ؟ چرا برای احساس خوشی صبر. 92

 .قاطعیت ، بیدارباشی است به اراده ی انسانی  تصمیم و. 80

 .چاره اندیشی کنید ، به جای ایرادگیری . 81

 .هدفی را بی وقفه دنبال کنید : قیت این است راز موف  . 89

 .و انعطاف را داشته باشند  ش تغییرقند که آمادگی پذیرافرادی موف  . 88

 .هر مشکلی در دنیا با دو پرسش چرا و چگونه حل خواهد شد . 84

 .هرگز بابت اشتباهات گذشته خود را اذیت نکنید . 85

 .ا حتمی است خیر داشته باشد ، ام  رحمت خداوند ممکن است تأ. 86

 .ن می کند سرنوشت ما را معی  ، اعمال ثابت ما . 81

 .احساسی عالی به ما دست می دهد ، ی هدف روشنی داشته باشیم وقت. 83

 .کارهایی که گاه گاه انجام می دهیم سرنوشت ساز نیستند . 82

 .اعتقادات ما اعمال ، افکار و احساسات ما را شکل می دهند . 40

 .با هر تصمیمی ، تغییری تازه را در زندگی خود آغاز می کنید . 41

 . یی برای کاشت ، برداشت ، استراحت و تجدید حیات وجود دارد در زندگی دوره ها. 49

 .ایجاد مهارت می کند ، تکرار . 48

 .این روشنی هدف است که به شما نیرو می بخشد . 44
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 .یجه ی موجود است ی شکست وجود ندارد ، بلکه فقط نتدر زندگ. 45

 .یک شبه ایجاد نمی شود ، قیت و نه شکست نه موف  . 46

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند ، حال و آینده ی ما را تباه . 41

 .کنند 

 .ه کرد ت توج  قیت باید به دراز مد  برای موف  . 43

ثمره ی قضاوت ، قیت ثمره ی قضاوت صحیح ، قضاوت صحیح ناشی از تجربه و تجربه موف  . 42

 .غلط است 

کافی احساس  مان رخ نخواهد داد مگر اینکه به دلیل وضعیتی به حد  هیچ تغییری در زندگی . 50

 .ناراحتی کنیم 

 .به عشق عادت نکنید ، با عشق زندگی کنید . 51

 .نشانه ی هوش فوق العاده است ، خوشرویی . 59

 .عامل خوشبختی انسان است ، انعطاف پذیری . 58

 .بنای اراده و تصمیم است  زیر، شهامت . 54

 .کردن اکتفا نکنید ، اقدام کنید  به نشستن و فکر تنها. 55

 .ت است ، بقیه ی چیزها فقط مفیدند آنچه در زندگی به طور قطع الزم است عشق و محب  . 56

 .س صحیح است و بعد ، انرژی فراوان عصبی مهمترین راه سالمتی جسمی ، تنف  . 51

 .ا خسته تر می کند کی موجب ذخیره ی انرژی نمی شود بلکه انسان ربی تحر  . 53

 .چیز سرنوشت را تعیین می کند شرایط زندگیمان نیست ، تصمیم های ماست  هر آنچه بیش از. 52

 .چه می خواهد پیش بیاید  هر مسوولیت قبول کن ، بگذار. 60

 .نکه باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند ، جزم کنید موانع یعنی آ. 61

 .ایمان دارد ، غیر ممکن وجود ندارد  برای آن کسی که. 69

 .قانون احتماالت یادت نره ، باالخره یک نفر خواهد گفت بله . 68

 .فقط غیر ممکن ، غیر ممکن است . 64

 .ثیر می گذارند عقایدتان بر رفتارهایتان تأ. 65

 .دهید  اگر احساس می کنید به آنچه که می خواسته اید نرسیده اید ، باورهایتان را تغییر. 66
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 .م داشته باشید قیت ، باید روحیه ی مصم  برای موف  . 61

 .چه بیشتر تصمیم بگیرید ، قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود  هر. 63

 .منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید ، در اختالفات . 62

 .افکار ما را می سازند ، پرسش های ما . 10

 .چشمان شخص مقابل نگاه کنید  به( فمس  متأ: )وقتی می گویید . 11

 .برای اینکه شاد باشی باید شادی آفرین باشی . 19

قیت انجام داده باشی ، باز هم اگر یک بار کاری را با موف  . همیشه به خود اعتماد داشته باش. 18

 .می توانی 

 .آوریم ه کنیم همان را به دست می چه متوج   خود را به هر به خاطر داشته باشید که حواس  . 14

 .اگر مراقب سالمت خود نباشید ، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . 15

 

 

************************ 

 

 

 آقای برایان تریسی جمالت ارزشمند و امیدوارانه ی

 

 .برای آنکه یک دوست خوب داشته باشید ، یک دوست خوب باشید . 1

 .ثیر بگیرید بگذارید شما هم باید از دیگران تأثیر اگر می خواهید روی دیگران تأ. 9

 .اقبال بیشتری می یابید  چه بیشتر تالش کنید بخت و هر. 8

 .م کنید در زندگی شما به واقعیت می پیوندد چیزی را که به وضوح تجس   هر. 4

 .ایجاد و حفظ روابط خوب ، نیاز به وقت دارد . 5

 .روع می شود هر پیشرفتی در زندگی با یک ایده ش. 6
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 .همیشه برای انجام مهمترین کارها ، وقت به اندازه ی کافی هست . 1

 .کلید داشتن روابط خوب با دیگران ، پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند . 3

 .زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است . 2

 .لف هرز ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا ع. 10

 .به دنبال کسی باش که در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با تو هم فکر باشد . 11

 .بهترین راه پیش بینی آینده ، خلق آن است . 19

 .درصد کارهای مردم از روی عادت انجام می شود  25. 18

 .ت ببرید سخت نگیر ، گاهی هم الزم است دست از کار بکشید و از سکوت لذ  . 14

 .چه که هست ، چیزی است که شما برای خود قایل می شوید  محدودیت ، هر. 15

 .فاق واگذار شود زندگی شما گرانبهاتر از آن است که به شانس و ات  . 16

 .به عنوان یک باور انتخاب کرده اید  شما آن چیزی را می بینید که قبال  . 11

 .سرنوشت خود را به شکلی که می خواهید رقم بزنید . 13

 .گاه شما به سمت هدف ها و ایده هایتان حرکت کرده اید ، رفتاری هوشمندانه داشته اید  هر. 12

 .کلید آینده ، رشد مداوم شخصی و حرفه ای شماست . 90

 .کارهایتان را دسته بندی کنید و تمام کارهای مشابه را همزمان انجام دهید . 91

 .سیر صعودی دارد ، نمودار یادگیری . 99

 .ه از کار را انتخاب کرده و بی درنگ انجام آن را آغاز کنید تک  یک. 98

 .خود مهلت تعیین کنید  برای انجام تمام کارهای مهم  . 94

 .ا مهم تر را انجام دهید تا راندمان کارتان افزایش پیدا کند کارهای کمتر ام  . 95

 .کنید  شما تبدیل به همان چیزی می شوید که بیشتر درباره ی آن فکر می. 96
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