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بنام خداوند خوبيها ، پروردگار جهانيان ، رب العرش العظيم الذي ليس كمثله شيء . 

 باسالم ودرود به يگانه منجي عالم بشريت دادرس مظلومان ومذل طواغيت حضرت بقية اهللا 

االعظم امام عصر مهدي موعود عجل اهللا تعالي فرجه الشريف وباسالم ودرود به روح پرفتوح 

بنيانگذار جمهوري اسالمي ، امام خميني (عليه الرحمه) ، شهداي انقالب ،شهداي جنگ 

 تحميلي وروح مرحوم برادرم شادروان خسرونظارات.

 وبا سالم ودرودبه مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي .

از سالها قبل قصد داشتم نوشتاري كه هم اكنون درپيش روداريد را به رشتة تحرير درآورده وبه 

عبارتي تهيه وتنظيم نمايم ولي اين امر محقق نمي شد تااينكه اين بار با استعانت از خداوند منان 

 به بعد 74و تشويق دوستان دست به كار شده وباالخره حاصل نكته برداري از كُتبي كه ازسال 

درچهار دفتر يادداشت كرده بودم مجموعه حاضر ميباشد كه انشاء اهللا با توجه به محتواي كتاب 

كه بصورت متنوع ورنگارنگ ميباشد وخود نيز معتقد ميباشم جوانان هميشه ازتنوع و            

تيتر واربودن جمالت استقبال مي كنند اميدوارم مورد توجه ايشان قرارگيرد وقبل از آن مورد 

 قبول درگاه احديت واقع گردد . انشاءاهللا

ناصر نظارات                                                                                               
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  . هرچه سربه زير تر باشي به سرافرازي نزديكتر هستي

 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : پس از نماز صبح ده مرتبه بگو «سبحان اهللا العظيم 

وبحمده والحول والقوه االباهللا العلي العظيم » 

اگر بگويي از بالهائي خدا تورا نگه ميدارد ومن ضمانت ميكنم خداوند تورا از ديوانگي ، خرافت ، پيسي 

، خوره ، فقر وبيچارگي حفظ ميكند . 

 از هيچكس وهيچ چيز نترس جز از گناهت كه مخالفت امر خداست بگو ندانم گناهم بخشيده شده 

يانه ؟ 

جائيكه عقاب پر بريزد                                   از پشة الغري چه خيزد 

  باز آ بازآهرآنچه هستي بازآ                                 گركافر وگبر وبت پرستي باز آ

 اين درگه ما درگه نوميدي نيست                               صدبار اگر توبه شكستي بازآ

حجاب است كه هركدام يك مانع از 7: اي معاذ  حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود 

- 6- حسد 5- عجب4-تكبر بربندگان خدا 3- ريا وغرض از عمل بخاطر دنيا 2- غيبت 1قبول عمل است 

- ارادة شهوت داشتن . 7قساوت قلب وبي رحمي 

  .هورمون يك لغت يوناني است به معني « من تحريك ميكنم

  اعراب معموالً قليان ميكشند ، قليان دودي شديد تراز سيگار دارد   . دخانيات دشمن ويتامين «ث

 » است حتي المقدور بايد جهت جبران، ليمو مصرف شود .
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 . كنجد زياد كنندة زور وعامل طول عمراست 

 ماست عفونت روده ها را ازبين ميبرد. 

  هركس حساب كارخودراداشت سود برد وكسي كه ازآن ناآگاه ماند زيان ديد . آنكه از خدا

بترسد ايمني مي يابد وآنكس كه پند گرفت بينا ميشود وآنكه بينا گشت در مي يابد وآنكه 

 دريافت دانا ميشود .

 رين فرد خويشتن شناس است .بهترين دارائي چيزيست كه آبرو به آن نگهداري شودووخوبت 

  دوست نادان همواره دررنج است ... آنكه بازبانش آمرزش طلب كند ودردل پشيمان نباشد نفس

 خويش را به مسخره گرفته است

  لُمم يعني فكر انجام وعزم گناه بدون عمل به اين معني كه جداً ميخواهد حرامي را مرتكب شود

. حضرت رسول گرامي اسالم صلي اهللا عليه وآله فرمودند : هروقت شما را لُمم عارض شد فوراً 

 بگوئيد «آمنا بااهللا ورسوله والحول وال قوه اال باهللا »

 . حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) فرمود : نسبت پاكي به خود دادن قبيح است 

  از فرمايشات امام حسين (عليه السالم) است كه ميفرمايد : اگر سه چيز نبود غرور بني آدم در

 مقابل هيچ حادثه اي نمي شكست « فقر ، بيماري ، مرگ»

 . حضرت عيسي (عليه السالم) وحضرت يحيي (عليه السالم) پسر خاله بوده اند 
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 من موي خويش را نه ازآن ميكنم سياه 

تازباز نوجوان شوم ونوكنم گناه 

چون جامه ها به وقت مصيبت سيه كنند 

من موي از مصيبت پيري كنم سياه 

 سالگي نظم شاهنامه را آغاز كرد 35 فردوسي: از دهاقين طوس (توس) بود واهل دانش ومعرفت در 

 هجري قمري در طوس متولد 330 سال از عمرش را برسر اين كار گذاشت .او حدود سال 30وحدود 

 هجري قمري چشم از جهان بربسته است . 411-416شده وحدود سالهاي 

 ابوسعيد ابوالخير: ابوسعيد فضل اهللا بن ابو الخير ميهني ، صوفي وشاعر مشهور قرن چهارم وپنجم از 

اول كساني است كه تصوف را درخراسان اشاعه داد وقول وسماع را درخانقاء متداول ساخت .وي 

نخست در سرخس ونيشابور به رياضت پرداخت وآنگاه خود درميهنه وچندي در نيشابور به هدايت 

 هجري قمري در ميهنه ذكر كرده اند . 440 ووفاتش را سال 357سالكان مشغول شد . تولد اورا 

پرسيدم ازاو واسطة هجران را                      گفتا سببي هست بگويم آن را 

من چشم توأم اگرنبيني چه عجب             من جان توأم كسي نبيند جان را 

≅≅≅≅≅ 

مجنون تو كوه را زصحرا نشناخت              ديوانة عشق توسرازپا نشناخت 

هركس به تو ره يافت زخود گم گرديد 
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آنكس كه تورا شناخت خودرانشناخت 

  باباطاهر: اين شاعر عارف مسلك را بادو بيتي هاي شيوا وزيبا ي لريش        مي شناسيم شاعر همداني

مدح هيچ پادشاهي را نگفته ودل به دنيا ودنيا داران نداده است والدتش را اواخر قرن چهارم مي دانند اما 

زمان وفاتش معلوم نيست . 

دال غافل زسبحاني چه حاصل                     مطيع نفس شيطاني چه حاصل 

بود قدر تو افزون از مالئك                   تو قدر خود نمي داني چه حاصل 

 

خداوندا به فرياد دلم رس                كَس بي كَس تويي مو مانده بي كَس 

همه گويند طاهر كس نداره                         خدا يار منه چه حاجت كَس 

 

 

 ناصر خسرو : ابو معين نا صر بن خسرو قبادياني بلخي ملقب به «حجت» از متكلمين بنام قرن پنجم 

هجري است . وي درروز گار جواني به دربار غزنويان راه يافت ودردوره سالجقه به مراتب عالي ديواني 

 هجري خوابي ديد كه به واسطة آن بنا به گفتة خودش از خواب چهل ساله بيدارشد . 437رسيد . درسال 

كارهاي ديواني را رها كرد وبه سير وسياحت در عالم پرداخت . كتاب معروف (سفرنامه) حاصل گشت 

 هجري به ديار باقي 481 هجري به دنيا آمد ودرسال 394وگذار پنج سالة اوست . ناصر خسرو درسال 

شتافت . 
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  خواجه عبداله انصاري : ابواسماعيل بن محمد انصاري هروي معروف به «پيرهرات» از اعقاب ابوايوب

 ووفاتش 396انصاري است آثار او مناجات نامه ، الهي نامه ،  زاد العارفين ، نصايح و.... والدت اوبه سال 

 هجري قمري درهرات بوده است . 481درسال 

 جمله شاديها سه است : يكي شادي حرام است ، يكي شادي مكروه ، ويكي شادي واجب . آنچه 

حرام است ، به معصيت شادبودن است . وآنچه مكروه است به دنيا شاد بودن است . وآنچه واجب است 

شادي به حق است . 

 . اللهي : دلي ده كه در شكر تو جان بازيم وجاني ده كه كار آن جهان سازيم 

 درراه خدا دو كعبه آمد حاصل            يك كعبة صورت ويك كعبة دل 

   تابتواني زيارت دلها كن                       كه افزون زهزار كعبه باشد يك دل 

≅≅≅≅≅ 

 امام محمد غزالي : محمدبن محمدبن محمدبن احمد طوسي ملقب به «حجة االسالم » دانشمند معروف 

دورة سلجوقي است به خاطر عقايد عرفاني اش مورد تكفير برخي از علماء قرارگرفت مهمترين آثار وي 

 وسال وفاتش 450عبارتند از كيمياي سعادت ، نصيحة الملوك ، احياء علوم الدين  و.... سال والدتش را 

 هجري قمري نوشته اند . 505را 

  يكي از اصحاب حضرت مجتبي (عليه السالم) ازايشان پرسيد چرا ما از مرگ بدمان مي آيد حضرت 

فرمود : چون شما دنيايتان را آباد كرديد وكسي حاضر نيست ازجاي آباد به جاي خراب كوچ نمايد . اما 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
6 

 

به زور اورا ميبرند طوري نيست كه بتواند نرود واختياري باشد پس چه بهتر كه چاره اي براي اين مهم 

بيابيم . 

  ، جمله اي از حضرت علي (عليه السالم)در نهج البالغه است كه ميفرمايد « كاري كه ميخواهي بكني

حرفي كه ميخواهي بزني چنان باشد كه فرداي قيامت بتواني آنرا بخواني » 

 . هركس از حكمت بيشتر بهره برد خاموش تراست 

 نسبت به ملخ ذكر شده كه از حيوانات مختلف آثاري دراو موجود است ، سرش مانند سراسب 

وچشمانش مانند چشم فيل ، شاخش مانند گوزن ، گردنش مانند گردن گاو وسينه اش مانند سينة شير 

ودمش مانند دم مار وبالش به كركس ميماند درضمن هريك ازاين حيوانات نخبه وسلطان حيواناتند . 

 سال سن داشته وهنگام مرگ يقينًا 950 به نص قرآن كريم حضرت نوح (عليه السالم) هنگام بعثت 

 سال هم نوشته اند ) 2000هزار وپانصد سال عمر شريفش بوده ( 

به هرحال نزديك به هزار سال مورد شكنجه وآزارو اذيت قومش بود . 

 . پرخوري ، پرگويي و پرخوابي قساوت قلب ميآورد 

 .  خواب بين الطلوعين را خواب شقاوت ولعنت تعبير كرده اند

  روايتي است كه : نگو خدايا مرا درامتحان قرارنده ( نميشود تورا امتحان نكنند اصل حيات روزنه اش

امتحان است ) لكن اميرالمؤمنين (عليه السالم) ميفرمايد : بگو خدايا به تو پناه مي برم از امتحانات گمراه 

كننده . 
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  اي آنكه شب وروز خدا مي طلبي

كوري گرش از خويش جدا مي طلبي 

حق باتوبه هر زبان سخن مي گويد: 

سرتاقدمت منم ، كه را مي طلبي 

 خواهي كه شود دل تو چون آئينه 

ده چيز برون كن ازدرون سينه 

كبروحسد وظلم وحرام وغيبت 

حرص وطمع وريا وبخل وكينه 

 پاي ملخي پيش سليمان بردن                         عيب است وليكن هنراست ازموري 

  برگ عيشي به گوِر خود فرست

كس نيارد زپس ،توپيش فرست 

 بدان كه آفات زبان بسيار است ومضار آن بيشمار ؛ وزبان به كار همة اعضاء وحواس راه دارد ، به 

خالف عكس آن . پس هيچ عضوي از اعضاي آدمي به حفظ وضبط از زبان محتاجتر نيست وچشم كه 

كليدخانة شهوت است وگوش كه دروازة درآمدن كاروان مفاسد است به شهر دل ، اگر چه آفات ايشان 

نيز بسيار وبي شماراست ، اما آفت زبان صد چندان است . ازاين است كه ثواب خاموشي وفوايد آن بي 

غايت وبي نهايت بود 
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 روه كرده خوداست (سوره مدثر آيه38 هرنَفسي نفس به نفس ، درگ ( 

  مولوي : موالنا جالل الدين محمد بلخي ، مشهور به رومي يكي از نام آورترين شاعران ايران وجهان 

 وي پس از اينكه با شمس تبريزي آشنا شد تحولي شگرف درروحش پديد آمدوبه تهذيب نفس است

 به دنيا آمده 404پرداخت كتاب مثنوي موالنا  فيه مافيه، مكتوبات ومجالس سبعه از آثار اوست درسال 

 مرد. 672ودرسال 

 سعدي : شرف الدين مصلح بن عبداهللا شيرازي يكي از بزرگترين شاعران ونويسندگان است وي 

همزمان با تاخت وتاز مغول به بغداد رفت آنگاه پادرسفر نهاد وشام وحجاز وشمال آفريقا وعراق 

 655وآذربايجان را سياحت كرد وباز به شيراز برگشت كتاب بوستان وگلستان را به ترتيب در سالهاي 

 هجري قمري به پايان برد وآنها را به سعد بن زنگي ( حاكم فارس) تقديم كرد سعدي در حدود 656و

 درشهر شيراز وفات يافته است. 691 ه . ق به دنيا آمده ودرسال 600 تا580سالهاي 

 هرگياهي كه اززمين رويد                                       وحده الشريك له گويد 

  پروين اعتصامي : دختر يوسف اعتصامي [ اعتصام الملك ] بود وي درمدت كوتاهي زبان فارسي

 هجري قمري بوده است . 1361 ووفاتش 1326،عربي وانگليسي را آموخت تولدش 

 نيما يوشيج : علي اسفندياري ، متخلص به [ نيما يوشيج ] فرزند ابراهيم خان نوري اعظام السلطنه بود

 هجري قمري دردهكدة يوش 1315وي سبك تازه اي به نام شعرنو را پايه گذاري كرد وي درسال 

 درگذشت . 1377مازندران به دنيا آمد ودرسال 
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 : هجري شمسي به دنيا آمد 1302نويسنده ومنتقد مشهور معاصر درتهران سال  جالل آل احمد 

 درگذشت . 1348ودرسال 

 خرداد 29 دكتر علي شريعتي : انديشمند وسخنور مشهور معاصر درمزنيان سبزواربه دنيا آمد وي در 

 به طرز مبهم به دست عوامل ساواك به قتل رسيد . 1356

 روايتي استكه : هركس مداومت نمايد برخواندن سوره مباركه { مجادله} جزو گروه صالحين محشور

ميگردد . از جمله خواص ظاهري اين سورة مبارك: خواندنش براي حفظ وامان از خطرهاي ظاهري 

وباطني اثر مجرب دارد . 

 رسول گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود: مثل نمازهاي پنجگانه مانند كسي است كه جلوي 

خانه اش نهر رواني باشد وروزي پنج بار دراين آب خودرا شستشو دهد آيا چنين كسي كثيف مي ماند 

) به من گفت : هركس مواظب اوقات نمازهاي          پنجگانه اش عليه السالمونيز فرمود ملك الموت (

باشد ، من از مادر به او مهربانتر ميباشم . 

 تاتواني مي گريز از ياربد                   ياربد بدتر بود از ماربد 

ماربدتنها تورا برجان زند              ياربد برجان وبر ايمان زند 

 1 ابليس گفت : درسه مورد متوجه باش كه من نزديكترين فاصله ومرز را بابندگان خدا دارم -

- هنگاميكه بازن بيگانه تنها هستي وهيچكس 3- هنگاميكه قضاوت ميكني 2هنگاميكه خشمگين شدي 

درآنجا نيست ! 
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 يكي گفت: من از كنترل زبان هرگز پشيمان نشده ام ، ولي از گفتار بسياري كه زبانم به آن حركت 

كرده بسيار پشيمانم . 

 ، ديگري گفت : هروقت من سخني گفته ام ، آن سخن ، مالك من بوده است وهرگاه سخن نگفته ام 

خودم مالك آن بوده وصاحب اختيارم 

 شخص ديگري گفت : از صاحب سخن درشگفتم ، زيرا سخني كه ميگويد اگر به خود او برگردد

ضرر مي رساند واگر برنگردد ، نفعي به اونمي رسد . 

 . وكسي مي گفت : بررد آنچه نگفته ام تواناترم تا آنچه گفته ام 

) 1) فرمود : كسي كه سه كار را انجام دهد ازسه موهبت محروم نخواهد شد عليه السالم امام صادق -

- 3- كسي كه شكر كند برنعمتش افزوده ميشود 2كسي كه دعا كند از استجابت آن بهره مند ميگردد 

كسي كه توكل كند امورش سامان مي يابد . 

 . معني «« اهللا اكبر »» يعني خداوند بزرگتراز آنست كه توصيف گردد 

 خالف طريقت بود كه اولياء                        تمنا كنند ازخدا جزخدا 

  الف سرپنجگي ودعوي مردي بگذار

 عاجز نفس ، فرومايه، چه مردي چه زني؟

گرت از دست برآيد دهني شيرين كن 

مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني 
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 .موالي يعني غالمان آزاد شده 

  عيب است عظيم بركشيدن خودرا

ازجملة خلق برگزيدن خودرا 

از مردمك ديده ببايد آموخت 

 ديدن همه كس را ونديدن خودرا

) اسرار خودرا به كس مگوي زيرا سينه اي كه عليه السالم از نصايح مولي الموحدين علي : (

درحفظ راز خود به ستوه آيد ، نبايد از حوصلة بيگانگان انتظار امانت داشته باشد . 

) تا ميتواني بازنان مشورت مكن ، زيرا مغز آنها همچون عليه السالم ازبيانات موال اميرالمؤمنين : (

پيكرشان لطيف وسست است . 

) اَال اي انسان ، تورا كارخانة آفرينش بس شگفت انگيز وعجيب عليه السالمحضرت علي :(

آفريده وگوهري گرانبها درگنجينة وجود تو به وديعت گذارده كه آن قدرت ارادة تواست . توآن دم 

كه بخواهي شنيد نيكو ميشنوي وآن لحظه كه ارادة ديدارنمايي درست وراست مي بيني واينكه من 

ميگويم ونميشنويد وراه مينمائيم اما نمي بينيد ارادة شماست كه گناهكاراست . 

   وبگذريد ، ببينيد ودل مبنديد ،چشم بيندازيد ودل مبازيد حضرت علي (عليه السالم) :بگذاريد

كه دير يازود بايد گذاشت وگذشت . 

)نيكويي را به نيكي پاداش دهند وزشتي را به زشتي كيفر گزارند . عليه السالمامام علي : (
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) بپرهيزيد كه اين صياد محرمانه كمين كند وزورمندانه كمان كَشد عليه السالم حضرت علي : (

بپرهيزيد كه اين تير ناگهان پرزند وتا پردرهدف نشيند . اين دندان مرگ است كه هرگز كنده نشود 

واين چنگال َاجل است كه براي هميشه به گريبان اين وآن دراُفتد . 

)به اين آدمي بنگريد كه درپرتو يك پاره پيه جهان را بنگرد وبا عليه السالم موالي متقيان علي : (

جنبش يك گوشت سخن بيآرايد ودرخميدگي يك تكه استخوان سخن بشنود وهمي خودرا گويا 

وبينا وشنوا بشمارد وبر خويشتن ببالد. 

  امام علي (عليه السالم) : آنكس كه نتواند دوست بدست آورد ، جاني ناتوان دارد وناتوان تراز

اوكسي باشد كه دوست بدست آمده را به رايگان ازدست بدهد. 

   موال علي (عليه السالم) : هرچه آفريدگار را بزرگتر بشماريد ، آفريدگان را كوچكترخواهيد ديد

 . امام علي(عليه السالم) : دست كم از نعمت خدا بخاطر معصيت خدا استفاده نكنيد 

 امام علي(عليه السالم) : بيِش سزاي سزاواري ستودن ، چاپلوسي باشد وكمتراز حق استحقاق 

ستودن ناتواني است . 

 امام علي(عليه السالم) : درخشم وخشونت افراط روا مداريد ، زيرا كه اين خصلت جلوه اي

ازجنون است . 

 حضرت علي(عليه السالم) : هرگز ازاين زشت تر نديده ام كه عيبجويان عيب خويش 

نبينندوهرچه خوددارند درديگران بجويند . 
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 حضرت علي (عليه السالم) : شماراروزي درپيش وروزگاري درراه است كه ازاسالم جز نامي 

نبينيد واز قرآن جز نشاني نجوييد . اين نمازخانه ها كه اكنون ازغوغاي نمازگزاران لبريز است ، درآن 

روز نيز برجاي بماند ، اما از بيرون آباد نمايد ودردرون ويران باشد . 

  امام علي (عليه السالم) : اگر درغم هاي زمانه درد دل خويش را به كسان بازگوئيد، آنچنان باشد

كه با خداي خود درددل گفته ايد ، ولي زنهار هرگز دربرابر ناكسان پرده از راز خويش فرو مكَشيد 

وغم ورنج خويش باز منمائيد ، زيرا دراين هنگام از دست خداوند خود گله آغاز كرده ايد . 

 

 حضرت صادق (عليه السالم) : هيچكس نيست كه آيه آخر سوره كهف «« انما انا بشر مثللكم

.....»» را هنگام خوابيدنش بخواند جزاينكه درهرساعتي كه بخواهد از خواب بيدار شود . 

) بار يا اهللا يااهللا ... بگويد به او گفته ميشود : بله حاجتت 10) : هركه عليه السالم اما م صادق 

چيست؟ 

 از نخستين گناه بپرهيزيد. امام علي (عليه السالم) :آنكس كه گناه براو غالب گردد پيروز نخواهد 

شد . َمثَلْ : تخم مرغ دزد شتر دزد ميشود . 

 هيچوقت دركاري كه وارد نيستيد اظهار نظر نكنيد . حضرت رسول گرامي اسالم(صلي اهللا عليه 

وآله) : عاليقدرتر از همة مردم كسي است كه درآنچه به او مربوط نيست مداخله نكند . 
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                                                       .  درخود وضعي بوجود آوريد كه از ترك معصيت لذت ببريد 

امام علي(عليه السالم) : خوشبخت ترين مردم كسي است كه لذت دنيا را بخاطر لذت آخرت ترك 

كند . 

اگر لذت ترك لذت بداني                             دگر لذت نفس ، لذت نداني 

 ارادة خودرا قوي كنيد . حضرت مولي الموحدين علي(عليه السالم) : هركس اراده اش ضعيف 

باشد دشمنش نيرومنداست . 

 وبا مهرباني نزد آنان 34 زحمات پدر ومادر خودرا ناديده نگيريد .سورة مباركه اسراء          آيه : 

فروتني كن وبگو ، خدايا آنهارابيامرز همچنانكه آنها مرا ازكودكي پرورش دادند . 

 به هنگام قدرت ، خودراگُم نكنيد . امام علي (عليه السالم) : هنگام قدرت {ازديگران} درگذر 

وهنگام دولتمندي نيكي كن تاآقايي را براي خود كامل گرداني . 

 برروي زمين با تكبر راه مرو. 37 ازتكبر بپرهيزيد . سورة مباركه اسراء آيه : 

وازآنچه كه نميداني پيروي 36 مقلد چشم وگوش بستة ديگران نباشيد . سورة مباركه اسراء آيه : 

مكن . 

 هوس را خودرابه دخانيات معتاد نكنيد . اما م علي(عليه السالم) : درشگفتم از كسي كه پايان بد 

ميداند وچگونه باز نمي ايستد . 
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 از وظايف ديني تنها به نماز وروزه اكتفا نكنيد . رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : به كثرت نماز 

وروزه وحج واحسان ورازونيازهاي شبانة مردم نگاه نكنيد بلكه ببينيدآيا آنهاراستگو وامين هستند 

ياخير؟ 

 ازبحثهاي جدل آميز بپرهيزيد . حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) : با برادرت بحث جدل آميز 

مكن . 

 به ماديات، خيلي دل نبنديد .حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : دنيا دوستي منشاء همة 

گناهان است . 

 چاپلوس نباشيد . امام علي (عليه السالم) : از چاپلوسي بپرهيز كه چاپلوسي از اخالق مردم با ايمان 

نيست . 

 ازخودتان زياد تعريف نكنيد . حضرت علي(عليه السالم) : درنابخردي و كوته فكري شخص 

همين بس كه خيلي خودرا بزرگ بشمارد . مثل: عطر آنست كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد . 

  . درقضاوت عجله نكنيد . امام علي (عليه السالم) : قضاوت بر مبناي گمان غير عادالنه است

 . با گذشت باشيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : آسان گير تا برتو آسان گيرند 

 . آرزوهاي موهوم را از سرخود دور كنيد 

 . خيلي به تعريف مردم دل خوش نكنيد 

 . درامور معنوي به باال دست خود ودر امور مادي به پائين دست خود نگاه كنيد 
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 عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد . امام علي (عليه السالم) : فكر كردن پيش از انجام كار ، آدمي

را از پشيماني مصون ميدارد . 

 آسايش حقيقي را درثروت زياد جستجو نكنيد . امام علي(عليه السالم) : بسا درويشي كه توانگرتر 

است از هر توانگري . 

 ومبادا دشمني ياقومي 8حتي با دشمنان خود نيز به عدالت رفتاركنيد . سورة مباركه مائده    آيه : 

وادارتان كند كه عدالت را ناديده بگيريد ، عدالت داشته باشيد كه اين به تقوا نزديكتراست . 

 هرگز زير بار ظلم نرويد . امام علي (عليه السالم) : مردرا به خاطر گرفتن حقش سرزنش نمي 

كنند . 

 . هرگز دل كسي رانشكنيد 

 . هيچوقت مرعوب قدرت ظاهري ديگران نشويد 

 مراقب احوال فرزندان خود باشيد . حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) : اوالد خودرا نيكو تربيت 

كنيد . 

 قناعت پيشه باشيد . امام علي (عليه السالم) : به قناعت خو كنيد كه قناعت مالي است كه تمام 

نميشود. 

 . تفريح با تقوا وپرهيزگاري منافات ندارد
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  چه باغها وچشمه هايي كه آنها رها 25از گذشت زمان عبرت بگيريد . سوره مباركه دخان آيه : 

كردند . 

 . بدبيني يا خوش بيني زياد را ازخوددوركنيد 

 به كودكانتان شخصيت دهيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : فرزندان خودرا گرامي 

شماريد ونيكو تربيتشان كنيد . 

 از محاسبة نَفس غفلت نكنيد .امام علي (عليه السالم) : آنكس كه هرروز محاسبة نفس نكند از 

مانيست . 

 . پرتوقع نباشيد   . از پرحرفي بپرهيزيد   . فرصتهارا ازدست ندهيد 

 . از پرخوري بپرهيزيد   . با حيا باشيد   .گاهي به گورستان برويد 

 اينها مانند چهارپايان بلكه 44 آيا برقواي حيواني خود تسلط داريد . سورة مباركه فرقان آيه : 

گمراهترند . 

 شما بهترين گروهي 110ازكارهاي زشت ديگران انتقاد كنيد . سورة مباركه آل عمران آيه : 

هستيد كه درميان مردم پديدار شديد چون امر به معروف ونهي از منكر ميكنيد . 

 . موهومات وخرافات را باحقايق مخلوط نكنيد 

 . هرگز ميان فقير وغني فرق مگذاريد

 . درمنزل بدرفتاري نكنيد 
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   . حتي المقدور خودرا پيش مردم فقير نشان ندهيد 

حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : هركس خودرا فقير نشان دهد، فقير ميشود . 

 رودربايستي را كنار بگذاريد . امام علي(عليه السالم) : هركس از گفتن حق شرم ورزد احمق 

است . 

 . ازاغراق گويي بپرهيزيد 

                     . ضيافتهاي خودرا به ثروتمندان اختصاص ندهيد

        حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : چه بد است خوراك عروسي كه ثروتمندان از آن 

بخورند وفقيران محروم بمانند . 

. وعده اي توخالي ندهيد  . وظيفه شناس باشيد . درانجام كار مردم كوتاهي نكنيد   

 بدون اجازه  امانت دار باشيد .   عبادت خودرا بابي رغبتي انجام ندهيد . .  اسرافگر نباشيد

نامه ديگران را نخوانيد . 

. بااخالق خوب خود ، مردم را شاد كنيد    . يتيم ها را فراموش نكنيد

 صله رِحم را فراموش نكنيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : قطع كنندة رِحم وارد 

بهشت نخواهد شد . 

صداي خودرا پايين بياور كه ناخوشترين 19متوجه صداي خود باشيد . سورة مباركه لقمان آيه : 

صداها ، صداي خران است . 
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.راستگو باشيد  . رازدار باشيد   . به فكر دوران پيري هم باشيد 

 . درنام گذاري فرزندانتان دقت كنيد  . خشن نباشيد  . خوش قلب باشيد  مردم آزاري 

 اختالف ديگران را حل كنيد .  هيچوقت مال حرام نخوريد .   باديگران مدارا كنيد . نكنيد .

 بدون حساب توليد نسل نكنيد .امام علي (عليه السالم) : كم بودن عائله ، گشايش ونيمي از خوشي 

است . 

. آبروي مردم را حفظ كنيد   . راه گم كرده را راهنمايي كنيد   . فريب فريبكاران را نخوريد

 . هميشه يار مظلومان باشيد  . سخاوتمند باشيد  . دركارها اخالص داشته باشيد  كم 

 به ستمگر كمك نكنيد . فروشي نكنيد . 

 . نماز را كوچك نشمايد  . حق كارگر را هرچه زودتر بدهيد  . از مداحي افراد بپرهيزيد 

 .امر به معروف ونهي از منكر يادتان نرود  ساده زيست باشيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا  

عليه وآله) : من مانند بردگان غذا ميخورم ومانند آنها بر زمين  مي نشينم . 

 . از مردگان به نيكي ياد كنيم  . تا آنجا كه ميتوانيد خود را بدهكار نكنيد 

 با افراد مورد اتهام ننشينيد . رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : هركه با متهمان مجالست كند از 

همه بيشترسزاوار تهمت است . 

. تنبلي را كنار بگذاريد  . بزرگساالن خودرا محترم شماريد  . بهانه گير نباشيد  همديگر 

 كم ظرفيت نباشيد . را نصحيت كنيد . 
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 . زود عصباني نشويد . امام علي (عليه السالم) : خويشتن داري آتش خشم را خاموش ميكند

. قبل از تقاضا ، به حاجتمندان كمك كنيد   . هرگز دشمن را كوچك نشماريد  شهادت 

 هميشه خوشبو باشيد . فريادرس فريادگران باشيد .    از عذر خواهي نترسيد . دروغ ندهيد .

. ميان فرزندان خود به عدالت رفتار كنيد   . در سختي وخوشي خداترس باشيد  زبان خودرا 

 خودتان را اصالح كنيد . امام علي  به دنبال كاري كه استحقاق آنرا نداريد نرويد . نگه داريد . 

(عليه السالم) هركس دراصالح نَفس خود تالش كند موفق خواهد شد . 

 . معايب خودرا به ديگران نسبت ندهيد  . حاجت حاجتمندان را به مسئوالن برسانيد  دوستان

خودرا بعد از آزمايش انتخاب كنيد . 

 نزد افراد غصه دار اظهار شادي نكنيد . امام حسن عسكري (عليه السالم) : اظهار خوشي نزد غصه 

دار از ادب نيست . 

 . به آنچه ميگوئيد عمل كنيد  . اصرار بيش از حد نكنيد  . فرصت ها را ازدست ندهيد  با 

 از نفرين مظلومان بترسيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : از  فقيران دوستي كنيد  .

نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعلة آتش به آسمان مي رود . 

 . روزي چند آيه قرآن بخوانيد  . با زير دستان خود محترمانه برخورد كنيد  جاه پرست 

در تعريف وتكذيب مردم معتدل باشيد   آگاه وصبور باشيد . مردم را تهديد نكنيد . نباشيد . 

. امام علي (عليه السالم) : بزرگترين حماقت در مدح وذم اغراق آميز است. 
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 ، در بهره گيري از غريزه زياده روي نكنيد . امام علي (عليه السالم) : هركس مالك شهوتش نباشد

مالك عقلش نيست . 

 مبادا مردم از زبانتان بترسند . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : هركه مردم از زبانش

بترسند اهل جهنم است . 

 آنان كه دوست دارند فحشاشايع گردد عذاب 19 از اشاعة فحشا بپرهيزيد . سورة مباركه نور آيه : 

دردناكي دارند . 

 هرچه مي شنويد فوراً نقل نكنيد . حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) : دردروغگويي فرد همين 

بس كه هرچه را ميشنود نقل كند . 

 اُبهت ديگران شماراازبيان حق بازندارد . رسول گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله) : مبادا اُبهت 

مردم شمارا از اقامة حق بازدارد . 

 نماز جماعت را قدر بدانيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : به هركس كه پنج بار 

نماز را به جماعت ميخواند خوش گمان باشيد . 

پس اگر از ربا خواري دست بر نميداريد با خدا 279 ربا خوار نباشيد . سورة مباركه بقره  آيه : 

ورسولش اعالن جنگ دهيد . 

 .ناحق را تائيد نكنيد . امام علي (عليه السالم) : هركس باطل را ياري دهد زيان خواهد كرد 

  . به بدكاران تكيه نكنيد . حضرت علي (عليه السالم) : پناه برنده به باطل عزت نخواهد يافت
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 مردم را گمراه نكنيد . رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : هركس كه مردم را به گمراهي بخواند 

ومورد پيروي قرار گيرد گناهي مثل گناه عمل كنندگان به آن خواهد داشت . 

 حالل وحرام خدا خدارارعايت كنيد . حضرت علي (عليه السالم) : هيچ پرهيزي سودمندتر از 

دوري ازكارهاي حرام نيست . 

 به فرزندان خود مال حرام نخورانيد . حضرت علي (عليه السالم) : هركس از آتش جهنم بترسد 

ازكارهاي حرام پرهيز ميكند . 

 آبروي خودرابر مالتان مقدم بداريد . رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : با اموال خويش از آبروي

خويش دفاع كنيد . 

 ازخدمت به مردم خسته نشويد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : وقتي خدا براي بنده

اي خير بخواهد حاجت مردم را دردست او قرار ميدهد . 

 چيزي را كه بخشيده ايد پس نگيريد . رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : آنكس كه بخشش

خودرا پس ميگيرد مانند سگ است كه پس مانده خودرا ميخورد . 

 بعد از ايمان كفر نورزيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : منفور ترين مردم نزد خدا

كسي است كه ايمان بياورد ، دوباره كافر گردد . 

 ندانسته فتوا ندهيد . حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) : هركس ناآگاهانه فتوا دهد فرشته هاي 

آسمان وزمين ، اورا لعنت ميكنند . 
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 از بدكاران تعريف نكنيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : وقتي يك فاجر را ستايش 

كنند عرش خدا ميلرزد وخداوند غضب ميكند . 

 به نام دين براي دنيا كارنكنيد . رسول گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله) : دين را به وسيلة دنيا 

نگاه داريد نه دنيا را بوسيلة دين . 

 برخانوادة خود سخت نگيريد . حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) : بهترين شما كساني هستندكه

براي اهل خود بهترند . 

 درمتهم كردن متهمان بيش از پيش دقت كنيد . حضرت                   رسول اكرم (صلي اهللا عليه 

وآله) : هركس را قاضي قرار دهند مانند كسي است كه با غير چاقو ذبحش كرده اند . 

 به قدرت اللهي متصل شويد . حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله)  : هركس دوست دارد از همة 

مردم قويتر باشد بايد به خدا توكل كند 

 استبدادرأي نداشته باشيد . حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : درگمراهي شخص همين 

بس كه استبداد رأي داشته باشد . 

 از تازه به دوران رسيده ها چيزي نخواهيد . حضرت داود (عليه السالم) : اگر دست خودرا تامرفق 

دركام اژدها ببري وآن را درهم شكند بهتراست تا از تازه به دوران رسيده چيزي بخواهي . 

 اين همه الف علم ودانش نزنيد . حضرت رسول اكرم(صلي اهللا عليه وآله) : هركه از   شهرت علم

خود گوش مردم را پر كند خدا روز رستاخيز از رسوايي وي گوش مردم را پر وحقير وناچيزش كند  
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 آنچه را كه از تكذيب آن مي ترسيد اظهار نكنيد . حضرت علي (عليه السالم) : چيزي را كه از 

تكذيب آن ميترسي ، اظهار مكن . 

 خود رابه قسم خوردن عادت ندهيد . حضرت مولي الموحدين علي (عليه السالم) : خودت را به

قسم خوردن عادت مده كه هركس زياد قسم خورد ، از گناه سالم نمي ماند . 

 خودرا از بال ها مصون ندانيد . حضرت علي (عليه السالم): درامنيت وفراخي خود از بال ايمن

مباش . 

 درجواب دادن عجله نكنيد . حضرت علي (عليه السالم) : هركس درجواب دادن عجله كند به

حقيقت نخواهد رسيد . 

 هرگز حرفي را كه از پاسخ آن مي رنجيد بر زبان نياوريد . حضرت علي عليه السالم : هرگز آنچه 

را كه از جواب آن ناراحت ميشوي اظهار مكن . 

 نزد كَسان خود خيلي زياد نرويد . رسول گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله) : كمترديدار كن تا 

محبت بيشتري داشته باشي . 

 درمذهب ما كالم حق ناد عليست 

طاعت كه قبول حق بود ياد عليست 

ازجملة آفرينش َكون ومكان 

مقصود خدا علي واوالد عليست 
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 .ابوالفضل بيهقي نوشته است : هيچ نوشته اي نيست كه به يكبار خواندن نيارزد 

 براي خوشبخت بودن تنها كافي نيست كه خوشبخت باشيم بلكه بايد قبول كنيم كه خوشبخت 

هستيم . 

 . يك گاو ممكن است سياه باشد ولي حتمًا شيرش سفيد است 

 .د انسانها ميشو خواب  ع  ت مان ح ن نارا دا ج خوب بيشتراز يك و ة  قهو ن ما يك  درزما  

 قطره درياست اگر چند كه اوبادرياست 

ورنه قطره است همان قطره ودريا درياست 

 حاصل عمرم سه سخن بيش نيست 

خام بودم پخته شدم سوختم 

 آزمودم مرگ من درزندگي است

چون رهم زين زندگي ، پايندگي است 

 خائف كسي نيست كه چشم خودرا بمالد وگريه كند بلكه كسي است كه از عاقبت ميترسد

واحتراز كند . 

 گفته اند : تعجب نمي كنم از كسانيكه دردنيا هالك شدند كه چگونه هالك شدند ليكن تعجب 

ميكنم از كسانيكه نجات يافتند كه چگونه نجات يافتند . 
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 حضرت امام صادق (عليه السالم) فرمود : هفتاد گناه از جاهل آمرزيده شود پيش از آنكه يك 

گناه از عالم آمرزيده شود . 

 برمال وجمال خويشتن غره مشو 

كه آ نرا به شبي برند و اين را به تبي 

 صبر درمصيبت . 3- صبر دراطاعت 2- صبر بر ترك حرام 1 صبر سه طريق ميباشد -

 چند غرور اي دغل خاكدان 

چند مني اي دوسه من استخوان 

پيشتر از تودگران بوده اند 

كز طلب جاه نياسوده اند 

حاصل آن جاه ببين تا چه بود 

سود بد اما به زيان شد چه سود 

اين چه نشاط است كزآن خوشدلي 

غافلي از خودكه زخود غافلي 

 زخاك آفريدت خداوند پاك 

پس اي بنده افتادگي كن چو خاك 

تواضع سر رفعت افرازدت 
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تكبر به خاك اندراندازت 

به عزت هرآنكه او فروتر نشست 

به خواري نيفتد زباال به پست 

به گردن فُتد سركش و تندخوي 

بلنديت بايد  بلندي مجوي 

 از حضرت اميرالمؤمنين (عليه السالم) : هركه انصاف بدهد وآنچه حق است بگويد خدا زياد كند 

از براي او عزت را . 

 . حضرت امام محمد باقر ( عليه السالم) : هيچ عبادتي افضل از عفت شكم وفرج نيست 

 آنچه ديدي بر قرار خود نماند 

وآنچه بيني هم نماند برقرار 

 تا 1 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : دوست داران فرزند آدم سه چيز است -

- تا عرصة 3- تا لب گور همراه اوست و آن اهل وعيال است 2وقت مردن با اوست وآن مال است 

محشر همراهي اوراميكند وآن اعمال است . 

 آشنايان ره عشق دراين بحر عميق 

غرقه گشتند ونگشتند به آب آلوده 
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 رو آوردن به خدا از باالترين درجات زهد است هركه دل بردارد از هرچيزيكه غير از خدااست 

حتي از بهشت وقصرها وغلمان وحور وبجز از خدا چيزي را نطلبد ونجويد آن زاهد مطلق است . 

 لقمان ، پسرخود را وصيت مي نمود : اي فرزند كسي را به جامة كهنه حقير نشماري كه خداي تو 

واو يكي است . 

 روايتي است كه حضرت موسي (عليه السالم) از خداوند سؤال كرد كداميك از بندگان غني ترند 

فرمود هركدام قانع ترند . 

 . هر طامعي ( طمعكاري ) اعتماد او به مردم زيادتر از اعتماد او به خداست 

 . درحديث است اول چيزي را كه درآخرت ثواب ميدهند تصدق آب است 

 در حديث است كه شتاب درهركاري از شيطان است مگر در پنج چيز كه شتاب درآنها طريقة 

پيغمبرخداست : طعام آوردن از براي مهمان ، برداشتن ميت ، شوهر دادن دختر باكره ، ادا نمودن 

قرض وتوبه از    گناه . 

 از حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) روايتي است كه : عالمت نيكوئي مرد آن است كه 

چيز بي فايده را ترك كند ونيز از آن حضرت (صلي اهللا عليه وآله) منقول است : خوشا بحال كسي 

كه زيادتي زبانش را نگاه مي دارند وزيادتي مالش را به مصرف برساند . . . .  وببين كه مردم كاررا 

چگونه برعكس كرده اند زيادتي مال را نگاه مي دارند وزبان را رها مي كنند . 

 اهل كام و ناز را دركوي رندان را ه نيست 
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رهروي بايد جهانسوزي نه خامي بي غمي 

 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) به ابوذر غفاري فرمود :  مي خواهي تورا ياد دهم به 

عملي كه بر بدن سبك باشد ودر ترازوي اعمال سنگين ، عرض كرد بلي يا رسول اهللا ، فرمود : 

خاموشي وحسن ُخلق وترك امر بي فايده . 

 . هركس محشور مي شود با آنكه اورا دوست مي دارد 

 رياست به دست كساني خطا است 

كه زدستشان دستها برخداست 

 
 حضرت اميرالمؤمنين علي(عليه السالم) : هركه خواهد مردي از اهل آتش را ببيند نگاه كند به 

مردي كه نشسته ودربرابر او طايفه اي ايستاده باشند . 

 از سلطان سرير ارتضا علي ابن موسي الرضا (عليه السالم) مرويست : هركه شاد كند مؤمني را 

ازغم واندوه شاد ميكند خداي تعالي دل اورا درروز قيامت . 

 م باشد بهاز حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) مرويست : صاحب امر به معروف بايد عال 

حالل وحرام وازآنچه متعلق به نفس اوست ودرآنچه امرونهي مينمايد فارغ  شده باشد وخير خواه 

مردمان ومهربان به ايشان باشد وايشان را به لطف وگفتار نيك به خوبي بخواند ومعرفت به تفاوت 

اخالق مردم داشته باشد تا با هركسي به نوعي كه بايد رفتاركند . 

 . تفسير چيست ؟ تفسير درلغت يعني برگرفتن نقاب از چهره
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 نبايد انتظار داشت ، انسانها همة چهره هاي قرآن را ببينند كه  نمي توان دريائي را دركوزه اي 

جاي داد . 

 پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) : شگفتيهاي قرآن هرگز تمام     نمي شود ونوآوريهاي آن به 

كهنگي نمي گرايد . 

 . تفسير به رأي يك اشتباه خطرناك است 

 خطرناكترين روش در تفسير قرآن اين است كه بجاي شاگردي در مكتب قرآن ژست معلمي را 

در برابر اين كتاب بزرگ آسماني به خود بگيريم يعني به جاي استفاده از قرآن بكوشيم افكار خود را 

بر قرآن تحميل كنيم . 

 هرگونه فرد گرايي وتك روي وانزوا طلبي ومانند اينها مفاهيمي مردود از نظر قرآن شناخته شده

است . 

 
 از امام صادق (عليه السالم) مي خوانيم : شيطان چهار بار فرياد كشيد نخستين بار روزي بودكه از 

درگاه خداوند متعال رانده شد . سپس هنگامي بود كه از بهشت به زمين تنزل يافت سومين بار هنگام 

بعثت حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) بعد از فترت پيامبران بود وآخرين بار زماني بود كه سورة 

حمد نازل شد . 

 درفضيلت سورة نور چنين مي خوانيم : هركس برآن مداومت كندخداوند اووفرزندانش را از 

آلودگي به زنا حفظ مي كند . 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
31 

 

 هدايت تشريعي 2- هدايت تكويني كه درتمام موجودات وجوددارد 1 هدايت دو نوع ميباشد -

كه به وسيلة پيامبران وكتابهاي آسماني انجام ميشود . 

 :از عبداله معتز در قالب شعر 

« گناهان را از كوچك وبزرگ ترك كن كه حقيقت تقوا همين است » 

«همچون كسي باش كه در يك زمين پرخار با نهايت احتياط گام بر     مي دارد» 

«گناهان صغيره را كوچك مشمار كه كوهها از سنگ ريزه تشكيل ميشود » 

 حضرت علي (عليه السالم) : تقوا وترس از خدا ، كليد گشودن هر در بسته اي است ذخيرة 

رستاخيز وسبب آزادي از بردگي شيطان ونجات از هر هالكت است . 

 اصوالً اين يك امر طبيعي است كه اگر انسان به كار خالف وغلطي ادامه دهد تدريجاً به آن اُنس 

ميگيرد ، نخست يك «حالت » است بعداً يك «عادت» ميشود سپس مبدل به يك « ملكه » ميگردد . 

 . نفاق در واقع يك بيماري است ، انسان سالم يك چهره بيشتر ندارد 

 جو زمين قشر هواي متراكمي است كه دور تا دور كرة زمين را پوشانده وطبق نظرية دانشمندان 

ضخامت آن چند صد كيلومتراست . 

 امام صادق (عليه السالم) در بارة رنگ آسمان به مفضل مي فرمايد : اي مفضل دررنگ آسمان 

بينديش كه خدا آنرا اينچنين آبي آفريده كه موافقترين رنگها براي چشم انسان است وحتي نظر 

كردن به آن ديده را تقويت ميكند . 
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 . بطور كلي هرچه رادررديف خدا وزندگي مؤثر دانستن يكنوع شرك است 

 . قرآن كريم مرز « زمان ومكان » را درهم شكسته ومافوق زمان ومكان قرارگرفته است 

 اهميت صلة رِحم تا آنجاست كه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) مي فرمايد : پيوند با 

خويشاوندان شهرها را آباد مي سازد وبرعمرها مي افزايد هرچند انجام دهندگان آن از نيكان نباشند . 

 تناسخ (عود ارواح ) : يعني اينكه اگر كسي مرد بعداز مرگ مجدداً روحش درجسم ونطفة 

ديگري حلول ميكند وزندگي مجددي را درهمين دنيا آغاز ميكند وهمچنين تكرار ميشود . ولي 

قرآن صريحًا اين مسئله را رد  ميكند ومي فرمايد : بعد از مرگ يك حيات بيش نيست . 

 همگي سجده كردند جز ابليس كه از طايفة جن بود . 50 سورة مباركة كهف آيه : 

 . امام صادق (عليه السالم) : مردم رابا عمل خود به نيكي ها دعوت كنيد نه با زبان خود 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود: هنگاميكه با غمي از غم هاي دنيا روبرو ميشويد، وضو گرفته به 

سجده برويد ، نماز بخوانيد ودعا كنيد زيرا خدا دستورداده است « واستعينوا با ا لصبروالصلوة » 

 شفاعت درلسان عامه به اين گفته ميشود كه شخص شفيع از موقعيت وشخصيت ونفوذ خود 

استفاده كرده ونظر شخص صاحب قدرتي را درمورد مجازات زير دستان خود عوض كند . 

 . اسرائيل يكي از نامهاي حضرت يعقوب (عليه السالم) است 

 . كلمة شيطان از مادة شطن گرفته شده وشاطن به معني خبيث وپست آمده است 
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 يكي از راويان حديث مي گويد از امام صادق (عليه السالم) راجع به بهشت آدم پرسيدم امام 

(عليه السالم) در جواب فرمود : باغي بود از باغهاي دنيا كه خورشيد وماه برآن مي تابيد واگر بهشت 

جاودان بود هرگز آدم ازآن بيرون رانده نمي شد . 

 . معاويه ( لعنه اهللا عليه) در سوريه دفن است 

 شواهد فراواني نشان مي دهد كه اين بهشت غير از بهشت سراي ديگر است چرا كه آن پايان سير

انسان است واين آغاز سير او بود ، اين مقدمة اعمال وبرنامه هاي اواست وآن نتيجة اعمال و         

برنامه هايش. 

 . وهابيها تحت نفوذ محمد بن عبدالوهاب در دوقرن اخير سرزمين حجاز را زير پوشش دارد 

 هرآن دل را كه سوزي نيست دل نيست 

دل افسرده  غير از مشت گل نيست 

ا لهي: سينه اي ده آتش افروز 

در آن سينه دلي وآن دل همه سوز 

 ، مردي به امام صادق (عليه السالم) گفت : ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان اسم مي گذاريم 

آيا اين كار ، ماراسودي دارد ؟ حضرت فرمودند : آري به خدا قسم « وهل الدين اال الحب » مگر 

دين چيزي غير از دوستي است ؟ 
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 هنگاميكه قرآن خوانده ميشود گوش 204 دستور قرآن كريم است در سورة مباركه اعراف آيه »

فرا دهيد وخاموش باشيد » 

 . سلمان فارسي ( رضي اهللا عنه) اهل جندي شاپور بود 

 . قريظه ونضير همانند اوس وخزرج دو برادر بودند كه از هركدام قبيله اي بوجود آمد 

 . لقمان به فرزندش گفت : اي فرزندم شريك براي خدا قرارمده كه شرك ظلم عظيمي است 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود : تورات در ششم ماه مبارك رمضان وانجيل در دوازدهم وزبور 

در هيجدهم وقرآن مجيد در شب قدر نازل گرديده است . 

 .منظور از احسن القصص قرآن، داستان حضرت يوسف (عليه السالم) ميباشد 

 بوئيدن گُل  در ماه مبارك رمضان مكروه است اما عطر زدن واستعمال بوي خوش بسيار خوب 

مي باشد . 

 دنيا طلبيديم وبه راحت نرسيديم 

يا رب چه شود آخرت ناطلبيده 

 
 ازحضرت امام صادق (عليه السالم) روايت است : دررابطه با قرآن خواندن منظور اين است كه 

آيات آنرا با دقت بخوانند وحقايق آنرا درك كنند وبه احكام آن عمل بنمايند ، به وعده هاي آن 

اميدوار واز وعيدهاي آن ترسان باشند از داستانهاي آن عبرت گيرند ، به اوامرش گردن نهند ونواهي 

آنرا بپذيرند ، به خدا سوگند منظور حفظ كردن آيات وخواندن حروف وتالوت سوره ها وياد 
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گرفتن اعشار واخماس    { تقسيماتي است درقرآن } آن نيست ؛ آنها حروف قرآن را حفظ كردند 

اما حدود آنرا ضايع ساختند . منظور تنها اين است كه درآيات قرآن بينديشند وبه احكامش عمل 

كنند چنانكه خداوند متعال ميفرمايد : اين كتابي است پر بركت كه ما برتونازل كرديم تا درآياتش 

تدبر كنند . 

 صد چنين سگ اندر اين تن خفته اند 

چون شكاري نيستشان بنهفته اند 

 امام صادق (عليه السالم) مي فرمايد : انسان هنگامي بندة خالص خداوند ميشود كه ستايش  

ومذمت ديگران پيش او مساوي باشد و... 

 لطف اله ابن مقدوم از هندوستان اولين كسي است كه قرآن را به فارسي ترجمه كرده است 

وسلمان فارسي ( رضي اهللا عنه) اولين كسي است كه سورة مباركه الحمد را به فارسي ترجمه كرده 

است . 

 حضرت امام صادق (عليه السالم) هنگام وفاتش فرمود : شفاعت ما اهلبيت (عليه السالم) به كسي 

كه نماز راسبك بشمارد ، نمي رسد . 

 ازحضرت سجاد (عليه السالم) روايتي است كه مي فرمايد : خداوند برتر از آن است كه توصيف 

به صفتي گردد ، خدايتعالي صفتش حد ندارد«تا»و«نهايت»ندارد . 

 . ت  س اس ت نَف ن عف حيوا ن و انسا ن  ة بي فاصل  
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 خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 

تا سيه روي شود هركه دراو غَش باشد 

 جواني از حضرت علي(عليه السالم) تقاضاي پرسش چهار سؤال راداشت حضرت فرمود «بپرس

 سؤ ال هم داشته باشي » : جوان گفت مي خواهم بدانم 40اگر 

واجب چيست واجب تر كدام است ؟ 

نزديك چيست نزديك تر كدام است ؟ 

عجيب چيست عجيب تر كدام است؟ 

مشكل چيست مشكل تر كدام است ؟ 

حضرت فرمودند : واجب اطاعت از خداست وواجب تر گناه نكردن است. نزديك قيامت است 

ونزديك تر مرگ است . 

عجيب دنيا است وعجيب تر حب ودلبستگي به دنيااست. 

مشكل قبر است ومشكل تر دست خالي رفتن از دنيا به قبر. 

 سمندجوانمرد 2- بخشنده 1 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمودند : مردان چهار ق -

جوانمرد آن است كه نخورد  بخشنده آن است كه بخورد وبخوراند - فرومايه4- بخيل 3

 فرومايه آن است كه نخورد ونخوراند .  بخيل آن است بخورد ونخوراندوبخوراند 
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 پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) ميفرمايد : درجهنم يك وادي است كه از شدت عذاب آن

جهنميان هرروز هفتاد هزار مرتبه از آن مي نالند ودرآن خانه اي از آتش است ودرآن خانه چاهي 

است از آتش ودرآن چاه تابوتي است كه درآن ماري است كه هزار سر دارد ودر هر سري هزار 

دهان ودرهر دهاني هزار نيش وطول هرنيشي هزار ذرع است ، انس گفت يا رسول اهللا (صلي اهللا عليه 

وآله) اين عذاب براي كيست ؟ حضرت فرمودند: براي شراب خوار وترك كنندة نماز. 

 حضرت علي (عليه السالم) فرمود : اگر قطرة شرابي در چاهي ريخته گردد ، چاه را پر كنند 

وروي آن تخم بپاشند وسبز شود ، من ازآن گندم نمي خورم . 

  ،حضرت فاطمة زهرا (سالم اهللا عليها) مي فرمايد : براي ثابت شدن ومحكم كردن اجرهاي خدا 

عمل تنها آدمي را كفايت نمي كند چيزي كه آدمي را به اجرهاي الهي ميرساند «صبر » است . 

 نذري كه آدمي مي كند اوالً تا اسم خدا برده نشد ، اشتغال ذمه براي خدا حاصل نشده ونذرش 

درست نيست هرچند نام پيغمبر وامام را هم ببرد . 

بنابراين بايد بگويد : ذمه ام براي خداي خودم مشغول باشد كه اطعامي را درراه امام حسين (عليه 

السالم) بدهم . 

 . قذف : يعني نسبت زنا يا لواط به شخص پاكدامن است 

 هرآنكو غافل از حق يك زمان است 

درآن دم كافر است اما نهان است 
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اگر آن كافري پيوسته بودي 

در اسالم بر وي بسته بودي 

 . قريش از اوالد زاده هاي اسماعيل (عليه السالم) بودند 

 امام زين العابدين (عليه السالم) در دعاي توبه مي فرمايد : پروردگارا تو از گنهكاران بي نيازي 

لكن اينقدر درقرآن اصرار ميكني ، دعوت ميكني ، مثل اينكه تو به ما نيازمندي . 

 رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : ياعلي(عليه السالم) اگر يك نفر به واسطة تو هدايت شود 

بهتر از كوه اُحد است كه طال شود ودرراه خدا انفاق كني . 

 ر داللي ميكردهمدرتواريخ نوشته اند شغل ابوبكر قبل از اسالم پارچه فروشي  بوده ، ع 

وعمروعاص پوست خركن بوده است . 

 . لقب اميرالمؤمنين تنها به حضرت علي (عليه السالم) اختصاص دارد 

بحاراست : وقتي بدن مؤمن را مغتسل غسل مي دهند روحش باالي بدن است ملكي به 3 درجلد 

اومي گويد آيا دوست ميداري دوباره برگردي ؟ روح ميگويد هيهات تازه خالص شده ام من هنوز 

نديده بودم دلم مي خواست بيايم ، حاال كه ديده ام چگونه حاضرم برگردم . 

 عاقبت به شرترين افراد آنهائي هستند كه خود كشي مي كنند اآلن درحال خشم وغضب مي ميرد

روحش كه از بدن فاصله گرفت درچه حالي است درحال خشم است اول گرفتاري ونكبت اواست 

لذا روايتي است كه مؤمن مبتال به بالي انتحار نخواهد شد . 
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 در ظرف آبي پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) مي خواست وضو بگيرد ، گربه اي چشم انداخته بود به 

ظرف آب ، معلوم شد تشنه است . پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) تا حس فرمود حيوان تشنه است ظرف 

را جلو گربه گذاشت سيراب كه شد ورفت از بقيه اش وضو گرفت لذا سور ونيم خوردة هر حيوان 

حرام گوشت مكروه است خوردن ، واز آن وضو يا غسل گرفتن مگر نيم خوردة گربه ، به واسطة 

كار پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله)  . 

 . از حكمت هاي عظيم الهي ستر و وپرده است كه نديده بخري 

غزوه خود پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) درجبهه حضور داشته است . 36 در 

 زپا افتاده اي ساقي سرمست

 دنبال لبت آب بقا افتاده

دست وعلم ومشك سه حرف عشق است 

افسوس كه اين هرسه جدا افتاده 

 آتش عشق تو در سينه نهفتن تاكي

همه شب ازغم هجر تو نخفتن تاكي 

طعنه زاغيار تو ، اي يار شنيدن تاكي 

روي ناديده واوصاف توگفتن تاكي 

چهره بگشاي كه رخسار تو ديدن دارد 
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سخن از لعل تواي دوست شنيدن دارد 

 . ترك كردن واجبي از واجبات الهي ، مرتبه اي از مراتب كفر است 

 حضرت صادق (عليه السالم) مي فرمايد : كسي كه يك روز از ماه مبارك رمضان را بدون عذر 

افطار كند حقيقت ايمان از او بيرون مي رود 

 امير المؤمنين (عليه السالم) ميفرمايد : رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) مارا امر فرموده كه 

باروهاي ترش ودرهم كشيده با اهل معصيت برخورد نمائيم . 

 غيبت درصورتي است كه از شخص معيني باشد پس اگر از شخصي بدون نام ونشان غيبت كند 

مانعي ندارد مثالً بگويد يك نفر را ديدم چنين وچنان بود . 

 حضرت صادق (عليه السالم) فرمود : گناه صغيره اي كه برآن اصرار شود ديگر صغيره نيست بلكه

كبيره است چنانچه گناه كبيره اي كه از آن پشيماني حاصل شود وعزم بر ترك آن داشته باشد ديگر 

كبيره نيست يعني عقاب از آن ساقط ميشود . 

 رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : كسي كه گناهي كند در حاليكه خندان باشد داخل 

درآتش ميشود در حاليكه گريان است . وهمچنين فرمود : چهار چيز در گناه بدتر از خود گناه است 

- اصرار كردن برآن . 4- خوشحالي از آن 3- افتخار كردن به آن 2- كوچك شمردن گناه 1

 روايت شده كه غيبت كننده اگر توبه كند آخرين كسي است كه به بهشت وارد ميشود واگر  

بدون توبه بميرد نخستين كسي است كه به دوزخ  مي رود. 
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 به چندين طريق از رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) روايت است : گناه غيبت اززنا بدتر است زيرا 

زنا كننده اگر توبه كند خدا اورا مي آمرزد لكن غيبت كننده را نمي آمرزد مگر شخص غيبت كرده 

شده اورا ببخشد . 

 هركه عيب دگران نزد تو آورد وشمرد 

بي گمان عيب تورا نزد كسي خواهد برد 

 حضرت صادق (عليه السالم) فرمود : هرزه گويي وبد زباني از جفا كاريست وجفا كاري در 

آتش است . 

 صدقه هائيكه مي دهيد به سبب منت گذاردن وآزار رساندن به 263 سورة مباركه بقره آيه : 

گيرنده ، باطل نكنيد . 

 حسد : يعني اينكه نمي تواند نعمتي را به ديگري ببيند ودوست مي دارد وآرزو ميكند كه از او 

گرفته شود . 

 حضرت علي(عليه السالم) مي فرمايد : كسي كه نزد بدعت گذارنده اي رود واحترامش كند

هرآينه درخراب كردن دين اسالم كوشيده است 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود : حالل محمد(صلي اهللا عليه وآله) هميشه حالل است تاروز قيامت 

وحرام او هميشه تاروز قيامت حرام است . وهمچنين فرمودند : كسي نيست كه بدعتي نَهد  جز اينكه 

سنتي را از ميان مي برد . 
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  پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود: فشار قبر براي مؤمن كفارة آنچه از نعمت ها هدر داده 

ميباشد . 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود : لعنت خدا بركسي كه احساني به او شود وآنرا كفران كند 

وكفرانش باعث شود كه صاحب خير به ديگران احسان ننمايد . 

 .از هر نعمتي باالتر ومهمتر واليت آل محمد صلي اهللا وعليه وآله وسلم ميباشد

 منظور از فتنه يعني آشوب كردن وسلب آسايش وآزادي وامنيت از فرد يا جمعيتي نمودن ، و 

دونفر يا بيشتر را به هم انداختن وايجاد دودستگي كردن ومردم را درشكنجه وآزار قراردادن است . 

 نه هركس كو مسلمان شد توان گفتش كه سلمان شد 

كز اول بايدش سلمان شد وآنگه مسلمان شد 

  پيامبر گرامي اسالم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : خدا عذاب نمي كند قلبي را كه جاي قرآن باشد 

 گرطبيبانه بيايي به سر بالينم          به دو عالم ندهم لذت بيماري را 

 . آفت دين همانا خودپسندي ، رشك بردن وافتخار است 

( امام صادق«عليه السالم») 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود : هرنوع ريائي شرك است . كسي كه بخاطرمردم عملي انجام  

داد ، پاداش او با مردم است وكسي كه براي خدا كاري به جا آورد پاداش او با خداست . 

 گرسنة مال . 2 گرسنة علم 1 امام صادق (عليه السالم) فرمود : دو گرسنه هرگز سير نشوند -
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 آنا فيالكسي « نوعي حساسيت شديد» : آنا فيالكسي يعني زياد شدن حساسيت بدن نسبت به يك 

پروتئين خارجي يا مادة ديگري كه بدن قبالً به آن حساس شده . 

 . صرار ، گناه ، صغيره نباشدامام صادق (عليه السالم) فرمود : باا 

 پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : عقوبت كفران نعمت از هر گناهي زودتر به صاحبش 

مي رسد . 

 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) به ابوذر فرمود : كوچكي گناه را ننگر ، بلكه آنرا بنگر 

كه از چه كسي نافرماني مي كني . 

 اوريون :  گوشك يا بيخ گوشي نامهاي ديگر، اوريون ميباشد . اين بيماري ويروسي شايع ومسري 

 سال تشكيل ميدهد خصوصًا كودكان  15% مبتاليان را افراد زير 85كودكان است بيشتراز 

 سال . 10 تا 6بين 

 آپانديس : به معني آويزه وزائده است . آپانديست هم يعني التهاب وآماس آپانديس . آپانديس 

يك زائدة كرمي شكل درابتداي رودة بزرگ وكمي پس از دريچه بين رودة كوچك وبزرگ 

(جائي كه رودة كور ناميده ميشود ) است . 

آماس آپانديس درهر سني مي تواند روي دهد ولي بيشتر دردهه دوم وسوم زندگي ديده ميشود پيش 

 سالگي درمردان وزنان به يك نسبت رخ مي دهد اما دراين محدودة سني 30 سالگي وپس از 15از

آقايان دوبرابر بيشتر از خانمها گرفتار ميشوند . 
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 : واژه هايي كه در قرآن درموردگناه آمده است 

  فساد  فسق  خطيئه  حرام  جرم  سيئه  اثم  معصيت ذنب 

 حنث .  وزر وثقل  لُمم  شر  خبط  فاحشه منكرفجور

 عيب.  عثرت ذلت  جنايت  واژه هايي ديگر در روايات : جريره 

 م 1 تقليد داراي اقسامي استم از عالم  از جاهل 2- تقليد عالتقليد جاهل از 3 –- تقليد عال -

- تقليد جاهل از عالم ( فقط مورد چهارم صحيح است) 4جاهل 

 لعنت شدگان درقرآن : كافران ومشركان  يهوديان لجوج بخاطر گناه     ( انكار حق وسازش با 

 كتمان كنندگان حق  پيمان شكنان  قانون شكنان حليه گر  مرتدان بت پرستان ) 

 آزار دهندگان به رسولخدا (صلي اهللا  منافقان چند چهره سردمداران كفر بخاطر فساد درزمين 

 مخالفان رهبران  تهمت زنندگان به بانوان پاكدامن  ابليس  قاتالن  ظالمان عليه وآله) 

 ناپاك دالن ودروغگويان .  دروغ پرداز شايعه سازان راستين 

 : آزادي بي قيد زنان وكشف حجاب  بعضي از قوانين بشري لغو قوانين اعدام وحدود 

  اختالط مدارس از دختر وپسر  آزادي زن در طالق شوهر  ازدواج با همجنس وديات 

 قانوني بودن  گناه بودن ازدواج موقت وآزادي زناي با رضايت شرائط سنگين قانوني ازدواج 

 قانوني آزادي سرمايه داري ويا لغو مالكيت خصوصي  قانوني بودن كورتاژ مشروبات الكلي 
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 معلم مرد براي شاگردان دختر وبالعكس  غير قانوني بودن امر به معروف ونهي از منكر بودن ربا 

 قانوني بودن قمار بازي ... آزادي فيلمها وعكسهاي سكس و 

 ، حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله)  فرمود : وقتي كه آدم گنهكار ، مدح وتمجيد ميشود 

عرش خدا به لرزه درآيد وپروردگار خشم كند . 

 : شعر مولوي درمورد توجيهات عقيدتي 

آن يكي بررفت باالي درخت        مي فشاند او ميوه را دزدانه سخت 

صاحب باغ آمد وگفت : اي دني        از خداشرمت ، بگو چه ميكني 

گفت : از باغ خدا ، بندة خدا          ميخورد خُرماكه حق كردش عطا 

پس بستش سخت آندم بردرخت 

مي زدش بر پشت وپهلو چوب سخت 

گفت : آخر از خدا شرمي بدار           مي كشي اين بي گنه را زار زار 

گفت كز چوب خدا اين بنده اش        مي زند بر پشت ديگر بنده اش 

چوب حق وپشت وپهلو آنِ او                       من غالم وآلت فرمان او 

گفت : توبه كردم از جبر اي عيار         اختيار است اختيار است اختيار 

 به گنهكار مي گويي چرا فالن گناه را كردي مي گويد : رسمش همين است خواهي نشوي رسوا 

همرنگ جماعت شو . زدند وماهم رقصيديم ، همه دارند اينكار را مي كنند منهم يكي از آنها ، انسان 
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كه نمي تواند از جامعه جدا باشد وتافتة جدا بافته گردد . ... و امثال اينگونه توجيهات كه دررفتار 

وگفتار روزانة بعضي وجود دارد توجيهات اجتماعي است . 

 
 سورة مباركه احزاب : كافران در دوزخ گويند : خدايا ما از رؤسا وبزرگان خود اطاعت 67 آيه 

كرديم وآنها مارا گمراه كردند . ( اين توجيهات هرگز دردرگاه خداوند متعال پذيرفته نمي شود ) 

 يأس ونااميدي دارد مي گويد : ما ديگر غرق شده ايم ، آب كه از سر گذشت ديگر اميد نجات

نيست يا مانند اينكه سن وسالي از او گذشته ، هنوز قرائت نماز را نمي داند ، به او ميگويي بيا وقرائت 

نماز را ياد بگير ، مي گويد : از ما ديگرگذشته ، من بيسواد هستم نميتوانم ياد بگيرم 

( توجيهات رواني ) 

 گناه ميكند ، وهنگام اعتراض ميگويد : بيسواد بودم ونمي دانستم اين توجيه از توجيهات بي 

اساس است .   ( توجيهات فرهنگي ) 

 از توجيهات فرهنگي كج فهمي است ، به زن ميگويي حجابت را حفظ كن وبه مرد ميگويي 

چشم چراني نكن درپاسخ مي گويند « برو بابا قلبت را پاك كن » به خيال اينكه قلب پاك كافي 

است به عمل خود توجه ندارد ، ميگويي زن ومرد درعروسي باهم مخلوط نباشند . درجواب مي 

گويند : ما باهم خواهر وبرادريم . 

 حضرت علي (عليه السالم) مي فرمايد : اشكهاي چشم نخشكد مگر به خاطر قساوت وسختي دلها 

، ودلها سخت نشود مگر بخاطر گناهان بسيار. 
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 . امام صادق ( ع) در تفسير توبة نصوح فرمود : آن گناهي است كه هرگز به آن باز نگردد 

  امام سجاد (عليه السالم) فرمود : توبه به معني كار شايسته وبازگشت از انحراف است نه لقلقه زبان 

 از رحمت خدا نااميد نشويد ، خداوند همة 53وسعت دامنة پذيرش توبه = سورة مباركه زمر آيه : 

گناهان را مي آمرزد . 

 امام هادي (عليه السالم) فرمود : آن كسي كه شخصيتي  براي خود قائل نيست ، از شر او برحذر

باش. 

 ترومن كسي است كه به فرمان او  ( رئيس جمهور اسبق آمريكا ) نخستين بمب اتمي به هيروشيما 

وناكازاكي افكنده شد ترومن اين حادثة تلخ را كه از زهر افعي دركام جهانيان تلختراست چنين 

توجيه كرد . ( من اين فرمان تاريخي را براي نجات صدها هزار سرباز وملوان وخلبان آمريكائي صادر 

كردم  .  ( توجيهات نظامي) 

 در مقامي كه كني قصد گناه           گركند كودكي از دور نگاه 

شرم داري ، زگنه درگذري                پردة عصمت خودرا نَدري 

شرم بادت كه خداوند جهان                   كه بود خالق اسرار نهان 

برتوباشد نظرش بي گه وگاه              توكني در نظرش قصد گناه 
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 شناخت مرزهاي گناه

براثر عدم شناخت ضابطه ها ، گرفتار اشتباه ميشويم ومشمول اين ضرب المثل ميگرديم كه ( خواست 

ابروانش را درست كند چشمش را كور كرد ) 

به عنوان نمونه به اين عناوين توجه كنيد كه مرز بين آنها نزديك است : 

- 5 قناعت - بخل 4 سياست - دنيا پرستي 3 عزت ووقار - تكبر 2 تواضع - ذلت 1

- 8 عفت وخويشتن داري - تعطيل غرائز 7 شجاعت - بي باكي 6 كنترل زبان سكوت 

- 12 توكل - تنبلي 11 زهد - ترك دنيا 10 عدالت - مساوات 9 سخاوت اسراف 

- 16 استقامت - لجاجت 15 افشاگري - غيبت 14 هديه - رشوه 13 مدح شايسته تملق

 صبر - عجز 17 تالش حرص 

 ) فكر عبادتي است بي ريا ، زيرا پيدا نيست تا ريا بردار باشد . فكر عبادتي است بي وسيله 

هرچيزي مانند نماز وحج ، نياز به وسيله مانند مهر ولباس ووسائل نقليه ..... دارد ، ولي فكر نياز به 

وسيله ندارد . 

حضرت علي (عليه السالم) فرمود : فكر آئينه صاف است . 

 احباط يعني پوچ شدن اعمال نيك = يكي از آثار بدگناهان اين است كه موجب پوچي وبي 

خاصيتي كارهاي نيك ميشود ، يعني گنهكاران اگركار خيري انجام دهند بي نتيجه وبي پاداش 

ميگردد . 
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 : تصميم بر ترك 3- پشيماني از گناهان سابق 2- ترك گناه 1 توبة راستين داراي پنج ركن است -

- استغفار با زبان . 5- جبران گناهاني كه قابل جبران است  ( بااداي حق اهللا وحق الناس ) 4گناه 

 امام صادق (عليه السالم) فرمود : بنده وقتي كه گناه كند ، از بامداد تا شب ، مهلت دارد اگر 

دراين مدت از درگاه خدا طلب آمرزش كرد ، آن گناه براو نوشته نشود . 

 
 هدايت مردم 1 خداوند متعال بعضي از كارها را بر خود ملزم كرده وواجب نموده كه انجام دهد -

- رحمت ولطف را برخود واجب فرموده ( 2) 12را به خود ملزم فرموده ( سورة مباركه الليل آيه

- فرموده به همه طبق حكمت خود رزق مي دهد ( سورة مباركه هود 3) 12سورة مباركه انعام  آيه 

- بر خود الزم فرموده كه قرآن را از هرگونه تحريف حفظ فرمايد ( سورة مباركه حجر آيه 4) 6آيه 

 ) 47- ياري مؤمنان را نيز بر خود الزم فرموده ( سورة مباركه روم آيه 5 ) 9

 .رنجوري را گفتند : دلت چه مي خواهد ؟ گفت : آنكه دلم چيزي نخواهد 

 هرگاه تورا دوست كند محرم راز     ازدل به زبان ولب ميار آنرا باز 

سري كه زدوست اي برادر شنوي        گرسر برود نزد كسي فاش مساز 

 طلب منسب فاني نكند صاحب عقل

عاقل آن است كه انديشه كند فردا را 

 داروهايي كه بطور رايج براي درمان حساسيت بيني بكار ميروند عبارتند از  ديفن هيدرامين ، كلر 

فنيرامين ، هيدروكسي زين ، آنتي هيستامين ، دكونژستان ، فنيل افرين ، كلماستين .... 
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 .حضرت علي (عليه السالم) فرمود : به ياري فكر ، تيرگي هاي كارروشن وآشكار ميشود

 دانشمندي به شباني رسيد گفت : چراعلم نمي آموزي ؟ گفت : آنچه خالصة علم هاست آموختم 

 چيز است . يكي آنكه تا راست 5. دانشمند گفت : چه آموخته اي باز گوي . شبان گفت خالصة علم 

سپري نشود دروغ نگويم  دوم تا حالل سپري نشود ، حرام نخورم . سوم تا از عيب خود فارغ نشوم 

عيب ديگران نجويم . چهارم تاروزِي خداي عزوجل سپري نشود به دِرهيچ مخلوق نروم . پنجم تا 

پاي در بهشت نََنهم ، از مكر نَفس وشيطان غافل نباشم . 

 ،عوارض آنتي هيستامين دكونژستان : غليظ شدن خلط ، تاري ديد ، اغتشاش شعور، دفع مشكل ادرار 

سرگيجه ، خشكي دهان ، سردرد ، كاهش اشتها ، عصبانيت وبيقراري ، جوشهاي پوستي ودرد معده . 

 ، آنتي هيستامين را در فشار خون شديد ، افزايش فشار چشم ، زخم معده يا اثني عشر ، بيماري قلبي 

پركاري تيروئيد ، آسم حاد ، بزرگي پروستات نبايد مصرف نمود . 

 بكلو متازون : اين دارو بصورت تنفسي درايران وجود دارد وداروي بسيار مؤثر دركنترل حساسيتهاي 

بيني وآسم است ، مصرف اين دارو عوارضي ندارد ونيز عالئم چشمي را بهبود مي بخشد . 

 گوته : عقل در وجود ما ، قدرت حيرت آوري دارد پس چه بهتر كه پيوسته فكررا حاكم وجود خود 

سازيم . 

 . آنان كه از روي فكر كار مي كنند در طوفانهاي زندگي غرق نميشوند

 :چرچيل در اين شعر چهار مصراعي خود فلسفة صحت وسالمت را بيان ميكند 
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بگذار مردم هرچه ميخواهند بگويند . 

ولي بهترين راه صحت اين است كه هرگز خودمان را بيمار نشماريم . 

اغلب بيماري ما مردمان بيچاره ، 

از پزشكان واز مخيلة خود ما نصيبمان ميشود . 

 امام حسن (عليه السالم) فرمود : عادات نابود كننده هستند ، اگر كسي در پنهاني وخلوت به 

كارزشتي معتاد شود باالخره درآشكار ودربرابر چشم مردم رسوايش خواهد كرد . 

 كسي كه بچه اي را ميان ترس ووحشت نگاه مي دارد 

از بازي بازش مي دارد ونغمه اش را خاموش مي كند 

نه تنها خطا كرده بلكه جنايتي مرتكب شده است . 

 . شيخ اكبر محي الدين عربي ميگويد : بهترين نماز آن است كه تودرآن حضور نداشته باشي 

 مرحوم سيدعلي آقا ايرواني از عارف صمداني دستوري براي سير وسلوك خواست ايشان كاغذ 

كوچكي برگرفت وچنين نگاشت : 

دوري دوري از چهار راهزن ؛ پرگويي ، پرخوري ، پرخوابي ومعاشرت زياد با مردم وبرتوباد به تبديل 

ودگرگوني آنها درياد خداي  . والسالم 

 فردا كه به حشر اندر آيد زن ومرد       ازبيم حساب روي ها گردد زرد 

من عشق تورا به كف نهم آرم پيش     گويم كه حساب من ازاين بايد كرد 
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 حديث قدسي ... قال اهللا تعالي : اگر آنان كه برمن پشت كرده اند بدانند كه چگونه برآنان مشتاق 

ودرانتظار بازگشت آنانم از شوق جان مي سپردند وبند بندشان از هم مي گسلد . 

 زمام سمنون ( عاشق شوريدة خداوند ) از او پرسيد چگونه به اين وصل رسيدي ؟ گفت خليفة وقت 

به او نرسيدم مگر پس از انجام شش كار : 

اول : آنكه زنده بود ، ميراندم ، وآن نَفْس من بود . 

دوم : آنچه مرده بود ، زنده گردانيدم ، وآن قلب من بود . 

سوم : آنچه غايب بود ، به عيان آوردم ، وآن آخرت بود . 

چهارم : آنچه پيدا بود ، پنهان ساختم ، وآن دنيا بود . 

پنجم : آنچه فاني بود ، باقي ساختم ، وآن مراد ومقصود بود . 

ششم : آنچه باقي بود ، فاني ساختم ، وآن هوي وهوس بود . 

 . خواجة هرات فرمود : بـــــندة آنـــــي كه دربــــــند آني 

 ه ، هرچه ازقسمتي از مناجات رابعة عدويه : الهي مارا ازدنيا هرچه قسمت كرده اي به دشمنان خود د 

آخرت قسمت كرده اي به دوستان خود ده كه مرا تو بسي ، الهي اگر تورا ، ازبيم دوزخ مي پرستم 

دردوزخم سوز ؛ اگرت به اميد بهشت مي پرستم ؛ آنرا برمن حرام دار و اگر تورا براي تو مي پرستم 

جمال باقي از من دريغ مدار يا ارحم الراحمين . 
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  حضرت عيسي بن مريم (عليه السالم) به حواريون مي فرمود : اي بني اسرائيل دِل هر انساني آنجاست  

كه مالش آنجا ، پس اموال خودرا درآسمان قرار دهيد تا دلهاي شما آنجا باشد . 

 رسول خدا (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : زني كه خودرا خوشبو كند واز خانه بيرون رود مورد لعنت 

خداست . 

 «حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : اعالم اين سخن شوهر به زن كه «تورا دوست دارم

هرگز از نظر زن فراموش شدني نيست. 

 تادريمني وبا مني پيشِ مني                      گرپيشِ مني  و نابامني دريمني 

 حضرت اميرالمؤمنين (عليه السالم) فرمود : مردم فرزندان دنيايند و آدمي بر دوستي مادرش سرزنش 

نمي شود . 

 . ما دردايرة قسمت نقطة پرگاريم 

 صفيه دختر عبدالمطلب (عليه السالم) خبر شهادت ومثله شدن برادر رشيدش حمزة سيدالشهدا (عليه 

السالم) را از پسرش زبير مي شنود درجواب مي گويد : خدا بخواهد صبر ميكنم واين درراه خدا اندك 

است. 

 گناه پس از گناه 1 حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : چهار چيز است كه قلب را مي ميراند -

- همنشيني با مردگان . سئوال كردند مقصود از 4- ستيزه كردن با احمق 3- زياد صحبت كردن بازنان 2

مردگان چيست ؟ فرمود : هر ثروتمند غافل از حق وطغيان كننده . 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
54 

 

 . گفته اند حسود از چاقي ديگران الغر ميشود 

 حياء به 3- دين به حسد 2- عقل به غضب زايل گردد 1 چهار گوهر است كه به چهار چيز تباه شود -

- عمل صالح به غيبت . 4طمع 

 : هركس به چهار چيز خرسند شود درچهار موقع محزون شود 

هركس به عمر طوالني خرسند شود هنگام مرگ اندوهگين شود  -1

هركس به وسعت خانه دلخوش باشد درتنگي قبر غمگين شود .  -2

 هركس به گناه خوشحال گردد دروقت كيفر غصه دار باشد . -3

 كسي كه به خوردن مال حرام خوشدل گردد هنگام حساب قيامت محزون گردد . -4

 حضرت موسي (عليه السالم) فرمود : هركه از رفيق بد ببرد گويا به تورات عمل كرده ، حضرت داود 

(عليه السالم) فرمود : هركه از هواي وهوس خودداري كند گويا به زبور عمل كرده است . حضرت 

عيسي (عليه السالم) فرمود : هركس به قسمت خدائي رضا دهد گويا به انجيل عمل كرده است . حضرت 

رسول گرامي اسالم محمد مصطفي (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : هركس زبانش را نگه دارد گويا به همة 

قرآن عمل كرده است . 

 : پيشواي 4- پير زناكار 3- فقير متكبر 2- فروشندة قسم خور 1 چهار كَس را خداوند دشمن دارد -

ستمگر . 

 . كسي كه در مقابل حق خوار شود عزيز تراز آنست كه به باطل عزت جويد 
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 ازحضرت صادق (عليه السالم) درمورد تفسير تقوا پرسيدندفرمود: درجايي كه تورا خدافرمان داده 

جايت را خالي نبيند ودرمحلي كه نهيت نموده است ، تورا آنجا مشاهده نكند . 

 . منظور از اهل قري ( مكيان وحوالي آن ) مي باشد 

 سمند گر بداني                       زباني اند و ناني اند وجانيدال ياران سه ق

به ناني نان بده از در بِرانَش                                 نوازش كن به ياران زباني 

برو تويار جاني را به دست آر                       به جانش جان بِده تا مي تواني 

 درباة بخت النصر نوشته اند : از شير سگ استفاده كرد كه از يهود ، هفتاد هزار يهودي را كشت وبيت 

المقدس را خراب كرد. ونمرود از شيرپلنگ خورد به جنگ خدارفت . 

 درنهج البالغه دارد كه حضرت علي (عليه السالم) فرمود : باطل آن است كه بگويي شنيدم وحق آن 

است كه بگويي ديدم . 

 حضرت علي (عليه السالم) فرمود : بنده اي مزة ايمان را نيابد تا آنكه دروغِ شوخي وجدي را ترك

نمايد . 

 حضرت علي (عليه السالم) فرمود :گناهي كه تورا ناراحت سازد نزد خدا بهتر از  حسنه اي است كه 

تورا به عجب آرد . 

 . امام صادق (عليه السالم) فرمود : غضب كليدهربدي است 

 . اجانين جمع جن است واجنه كه در زبانها مشهور است غلط مي باشد زيرا آن جمع جنين است 
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 . ارسطو گويد : بابزرگ وكوچك مزاح نبايد كرد كه بزرگ كينه ور گردد وكوچك دلير 

 فقط يك امام از طرف مادر وپدر امامزاده بودند و آن امام محمد باقر (عليه السالم) كه نام والدة ماجده 

ا ش فاطمه دختر امام حسن (عليه السالم) بود وپدرش امام زين العابدين (عليه السالم) بود از اين جهت آن 

حضرت را ابن الخيرتين وعلوي بين علويين مي گفتند . 

 عجب است ازقومي كه عمل مي كنند از براي خانه اي كه هرروز يك مرحله از او دور مي شوند 

وترك مي كنند عمل را از براي خانه اي كه هرروز يك مرحله به آن نزديك ميشوند . 

 درتفسير رازي است كه معصيت بروز نمي كند مگر ازاعضاي هفتگانه كه عبارت است از دو گوش و 

دو چشم ودو دست ودوپاي وزبان وشكم وفرج ودرهاي جهنم هم هفت در است . 

 . منظور از عيد اضحي عيد قربان ميباشد 

 چهار چيز آورده ام يارب كه درگنج تونيست 

نيستي وحاجت وعذر وگناه آورده ام 

 ازَخلق جهان هركه خبردارتراست

ناچيزترومفلس وبيكارتراست 

درباغ زمانه باغباني مي گفت 

خوش ميوه ترين درخت كم بارتراست 

 .اگرخواهي كه بي اندازه اندوهگين نباشي حسود مباش 
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اگرخواهي پرده تو دريده نشود ، پردة كسي مدر. 

اگر خواهي كه بي بيم باشي ، بي آزار باش . 

اگر خواهي كه رازتو را دشمن نداند ، با دوست مگوي . 

اگر خواهي كه نيكوترين وپسنديده ترين مردمان باشي ، آنچه به خود نپسندي به كسي نپسند . 

 فرعون : لقب سالطين عمالقه است . كسري : لقب پادشاه فرس است .   قيصر : لقب سالطين روم است 

. خاقان : لقب شاهان ترك است . نجاشي : لقب پادشاهان حبشه است . تبع : لقب سالطين يمن است . 

 سال عمر كرد . 620 نام فرعون معاصر حضرت موسي(عليه السالم) ، وليد بن مصعب بن ريان است كه 

 . يكي از عقال گويد : پول ممكن است سعادت نياورد ولي بي پولي بطور حتم بدبختي مي آورد 

 .جمال مرد فصاحت زبان اوست 

يا سخني داشته باش دلپذير ، يا دلي داشته باش سخن پذير . 

مشغول نبودن با زنده نبودن يكي است . 

 بزرگان گفته اند : مثل همنشين بد چون آهنگر است اگر جامه نسوزد ، دوددرتو گيرد و مثل همنشين 

خوب ونيك چون عطار است اگرچه مشك به تو ندهد ، عطر او درتوگيرد . 

 سعدي گويد : اعرابي را ديدم كه فرزندش را همي گفت : تورا خواهند پرسيد كه عملت چيست ؟ 

ونگويند كه پدرت كيست ؟ 

 شد سفيد از غم هجر تو مرا ديده ، كجاست ؟ 
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آنكه مي گفت كه باالي سيه رنگي نيست 

 شخصي مجوسي اسالم قبول كرد . روزة ماه رمضان او را به رنج انداخت ، پس داخل سردابي شده 

بناي خوردن گذاشت ، فرزندش همهمة او شنيد  گفت كيستي جواب داد : پدر شقي تو كه نان خود را 

مي خورد واز مردم مي ترسد ! 

 چشم آئينة دل است 

چشم بزرگ دليل فراست وكنجكاوي است . 

چشم كوچك نشانة فعاليت وزيركي وشهرت است . 

چشم گرد دليل تنبلي و كند ذهني است . 

چشم بادامي ماليمت وخوش قلبي را مي رساند . 

چشم سياه غرور وحسد وشهوت است . 

چشم قهوه اي نجابت ، لطافت ، اراده 

چشم آبي ، مقابل قهوه اي تخيل ، تضاد ، ناتواني 

چشم آبي روشن ، خجلت ، زيركي وگاهي بدجنسي 

چشم سبز ، صميميت ، سادگي واراده 

چشم ميشي ، پشتكار وهوش وتردد . 
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 قريش لقب نضر بن كنانه است ( جد دوازدهم حضرت رسول اكرم «صلي اهللا عليه وآله») وهركس از 

اوالد نضر بن كنانه باشد او قريشي است 

 ميزان  5- حساب 4- قرائت الكتاب 3- حشر 2- موت 1 ده چيز است كه درآن جميع خالئق شريكند -

 صعق – 10- بعث 9- جزاء 8- سؤال 7- صراط  6

 سالگي به حضرت عيسي (عليه السالم) باردار شد 13 حضرت مريم (عليه السالم) در سن 

 رودة تنگ به يك نان تُهي پرگردد 

نعمت روي زمين پرنكند ديدة تنگ 

 : درزمان خالفت مأمون ، خاتم انوشيروان را يافتند كه سه سطر زير  آن مكتوب بود 

 راه تاريك است مرا چه بينش . –سطر اول 

 عمر دوباره نيست مرا چه خواهش . –سطر دوم 

 مرگ درقفاست مرا چه آرامش . –سطر سوم 

 . استخاره به كالم اهللا مجيد نكن وچون استخاره كردي عمل كن 

 ، باران ، عبارت از بخارات زمين است كه به هوا صعود نموده قطرات آب شده وتقاطر مي كند 

چنانچه حرارت قلب رطوبت دل را سوزش داده بر دماغ متصاعد نموده قطرة اشك كرده از ديده جاري 

مي كند . 

 ايدئولوژي يعني انديشة متعال 
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 ريشبراي تسكين درد وورم بن دندان كه آب كشيده باشد بادام تلخ ، نخود ، باقالي خام بكوبند با س 

مخلوط كنند وبا پنبه نازكي روي آن بگذارند زود سرباز مي كند . 

 لو كه آثار زخم داشته باشد ، خَطمي را مانند چاي دم كنند وبا آن غرغره كنندبه جهت درد گ 

وهمچنين نشاسته با آب مخلوط نموده غرغره كنند . 

 گردرنظر خويش حقيري مردي

وربرسر نَفس خود اميري مردي 

مردي نبود لگد به افتاده زدن 

گردست فتاده را بگيري مردي 

 از كلمات يكي از بزرگان : آنكه فريب دهد شيطان است ، وآنكه فريب خورد حيوان است ، شخصي 

كه نه فريب دهد ونه فريب خورد انسان است . 

 . نام ابي لهب ( عبدالغري) فرزند عبدالمطلب ، عم پيغمبر (صلي اهللا عليه وآله) بوده است 

 نام زن ابي لهب عوراء وكنيه او ام جميل بود خواهر ابوسفيان ومادر عتبه دوست با وفا وهمفكر 

ابوجهل بود. 

 . بالل رضوان اهللا عليه درشام به مرض طاعون درگذشت وقبرش مزار اهالي ومسافران است 

 دنيا همه زندان است ، درون گور همه حسرت است ، وبيرون گور همه عبرت است . ميان حسرت 

وعبرت چه جاي عشرت است ؟ 
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كه ابناي دنيا ، دنيا را به حرص ، به دست آرند 

وبا حسد نگاه دارند وبعد ، 

به حسرت بگذارند وبروند . 

 دندانها غالبًا محل تخمير هستند . درواقع ذرات مواد غذايي مي توانند درآنها قرار گرفته وكانوني

عفوني را به وجود بياورند . كه ميتواند قسمت انتهاي گلو  ، بيني وغيره را مبتال سازد بنابراين توصيه ميشود 

كه دندانها را هرصبح وشب با يك مسواك نرم تميز كنيد . 

 نردبان اين جهان ما ومني است 

الجرم اين نردبان افتادني است 

عاقبت هركس كه باالتر نشست 

استخوانش سخت تر خواهد شكست 

 زكام ( سرما خوردگي ويروسي )   عالئم آن : احساس كسالت ، سرما خوردگي ، سردرد  ، كمر درد 

، پاهاي خسته يا دردناك ، سوزش بيني وپس از آن ريزش آب از بيني را ميتوان نام برد   . 

 دعاي افتتاح از حضرت امام زمان عجل ا هللا تعالي فرجه الشريف است 

 . جزيل به معني عطا وبخشش بسيار است 

 لو وگاهي اوقات نايديفتري : عالمت مشخصه آن تعرق مي باشد كه برروي مخاط حلق ، لوزتين ، گ  

ونايژه ها حضور پيدا ميكند . 
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ديفتري مصونيت ايجاد نمي كند ودرنتيجه ممكن است يك نفر چندين بار به آن مبتال شود . 

 معموًال ديفتري با تب  ، درد در دست وپا وكمر ، سردرد وكسالتهاي عمومي آغاز ميشود از نظر 

پزشكي ديفتري بعنوان عفونتي در حلق شناخته ميشود كه عوارضي به شكل خفگي شديد ايجاد ميكند . 

 از گفته هاي شهيد مظلوم بهشتي (ره) : يك انسان انقالبي وعاشق اسالم كسي است كه مبارزه كند ولو 

اينكه بداند شكست مي خورد . 

 . دعاي ابوحمزه ثمالي از حضرت امام سجاد (عليه السالم) است 

  حضرت موسي (عليه السالم) فرزند عمران فرزند فاهت فرزند الوي فرزند يعقوب ( عليه السالم ) است 

 . يوشع بن نون بعد از حضرت موسي (عليه السالم) قائم مقام او شد 

 حضرت علي (عليه السالم) در وصيت خود به مالك اشتر ميفرمايد : از رسول خدا (صلي اهللا عليه 

وآله) مكرر شنيدم كه مي فرمود: امتي كه بين آنها ،حق ِناتوان ، بي نگراني وترس از توانايان گرفته نشود 

، هرگز رستگار نخواهد شد . 

 درچهار محل نماز تمام خوانده ميشود : حرم كعبه ، حرم رسول اهللا (صلي اهللا عليه وآله) ، حرم 

اميرالمؤمنين(عليه السالم) ، حرم امام حسين (عليه السالم) 

 . بهرام را به سبب الغري وخشك اندامي چوبين مي گفتند 
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باتو ميگويم اي مظلوم تاريخ : 

اي ميراث دار همة پيامبران ، اي عصاي موسي در مشت ، اي نگين سليمان در انگشت ، اي بار غم ايوب 

بر پشت . باتو ميگويم : اي چو آدم ديدگانت گريان ، وچون نوح چشمانت درانتظار فرج نگران . اي چو 

موسي از فرعونيان ترسان وچو يعقوب درفراق عزيزان اشك ريزان ، وچو الياس از قوم خويش گريزان . 

اي چو ابراهيم زكاشانه به دور مانده واز محبت زن وفرزند دست شسته . اي ذكريا را دركرنش مانند 

ويحيي را درنيايش . و اي يوسف را درزندان رفتن همسان وعيسي را در ناباوري از زنده بودنش توسط 

ياران . 

اي ذوالقرنين را درچيرگي مانندوداود را درحكم وفرمان واي چكيدة واالئي هاي همة پيغمبران  . 

اي كه شمشير پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) را درنيام داري وزبان علي (عليه السالم) را دركام « يا ابا صالح 

المهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف    ادركني » 

 حضرت امام محمد باقر (عليه السالم) فرمود : هركه به رأي خود قرآن را تفسير نمايد ، اگر برسبيل 

اتفاق هم راست گفته باشد اجروپاداش برايش نيست واگر اشتباه وخطا كند ، آن مقدار از خداوند دور 

شود كه آسمان از زمين دوراست . 

 نقل شده رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : بخدا قسم مي بينم 110 دركتاب سفينه البحار صفحه 

روزي را كه همين عجم ايرانياني كه بخاطر اسالم شما با آنها  مي خواهيد   بجنگيد ، همانا روزي آنها 

باشما بجنگند تا شمارا مسلمان كنند . 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
64 

 

 . ماه هاي حرام عبارتند از : ديقعده ، ذيحجه ، محرم ورجب 

 . شراب كليد هر شري است 

 . از يحيي بن ذكريا (عليه السالم) سؤال كردند : زنا ازكجا شروع ميشود ؟ فرمودند از چشم وشهوت 

 درتورات نام پدر حضرت ابراهيم (عليه السالم) تاره است . ازاينرو برخي آزر را عموي ابراهيم گفته 

اند از جمله شيعه ، كه اَب را درقرآن به معني عمو گرفته اند زيرا دراعتقادات شيعه پدر پيغمبر يا امام نمي 

تواند كافر باشد ، حال آنكه نزد اهل تسنن اين امر بال مانع است . 

 حديث) از نظر شيعه غالبًا مردود يا ضعيف است . 5374 احاديث مروي از ابوهريره ( درحدود 

 درباب موجوداتي كه بدون پدر ومادر بوجود آمده اند : اول حضرت آدم (عليه السالم) بود دوم 

حوا(عليه السالم) سوم ناقة حضرت صالح (عليه السالم) چهارم كبش (قوچ) حضرت ابراهيم (عليه السالم) 

پنجم عصاي حضرت موسي (عليه السالم) . 

 جِرجيس (عليه السالم) از پيغمبران بعد از حضرت عيسي (عليه السالم) بود كه سه يا چهار بار اورا 

كشتند وباز به امر خدا زنده مي شد . 

 پادشاه موران درجواب لبخند وسؤال حضرت سليمان (عليه السالم) كه گفت چرا گفتي كه  موران به 

النه هاي خود بروند در حاليكه فرش من باالي زمين است وشما برروي زمين ؟ گفت بلي تو درهوايي 

ولكن ملك دنيا را بقا نيست . من ايمن نيم كه از نفس تا به نفس ملك تورا زوال آيد توبه زيراُفتي ما 

كوفته گرديم . 
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 آدم از بي بصري بندگي آدم كرد

گوهري داشت ولي نذر قباد وجم كرد 

يعني در خوي غالمي زسگان پست تراست 

من نديدم كه سگي نزد سگي سرخم كرد 

 . ايام تشريق سه روز بعداز عيد قربان است

 سعديا گرچه سخن دان ومصالح گوئي 

به عمل كار برآيد به سخن داني نيست 

 ويد » : پائين آورندة چربي خونافشردة گياهي خوراكي « ش

افشردة گياهي خوراكي « زيره » : ضد نفخ ، جلوگيري از اشتهاي كاذب 

افشردة گياهي خوراكي « نعناع » : هضم كننده ، ضد نفخ 

افشردة گياهي خوراكي « آويشن » : آنتي سپتيك مجاري تنفسي وگوارشي ، ضد اسپاسم مجاري 

گوارشي . 

افشردة گياهي خوراكي « رازيانه » : افزايش شيردهي ، رفع عدم قاعدگي 

افشردة گياهي خوراكي « ميكسچرآويش » : ضد اسيد معده ، درمان زخم معده 

 افشردة گياهي خوراكي « گل سرخ » : ضد افسردگي 

افشردة گياهي خوراكي « پونه » : ضد سرفه ، خلط آور 
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افشردة گياهي خوراكي « تَرخون » : اشتها آور 

افشردة گياهي خوراكي « مرزه » : ضد اسهال عفوني 

افشردة گياهي خوراكي « ليمو » : ادرار آور ، ضد چاقي 

افشردة گياهي خوراكي « پرتقال » : ملين ، ضد چاقي 

افشردة گياهي خوراكي «گشنيز» : ضددردهاي رماتيسمي 

افشردة گياهي بخور « درمنه » : ضد اسپاسم ريوي ، درمان آسم 

افشردة گياهي موضعي « سي ام » : درمان آسيب ديدگي ماهيچه ها ، مسكن وضددرد . 

افشردة گياهي موضعي «مورد» : درمان تب خال وآفت . 

 . ايوان كسري ساختة انوشيروان وتمام كردة پرويز بوده است 

 مادران بايد بدانند كه جويدن وخوردن ناخن عادت بي ضرري است وهيچ مشكلي براي كودك 

بوجود نخواهد آورد . 

 

 رضوان : اسم فرشته اي است كه دربان ونگهبان بهشت است وبدين سبب بهشت را باغ رضوان وروضة 

رضوان گويند . 

 مالصدرا براي خوردن غذاهاي لذيذ ولع نداشت وآن عادت جواني را تا پايان عمر حفظ كرد وغذا را 

براي تسكين گرسنگي وجلوگيري از ضعف مي خورد نه اينكه شكم را با انواع اطعمه واشربه پركند . 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
67 

 

 . مير داماد : اعمال آدمي ملكه او نمي شود مگر اينكه استمرار داشته باشد 

  حكيمي را گفتند : چگونه اي؟ گفت : چنانكه روزي خداي تعالي مي خورم وفرمان دشمن وي 

( ابليس ) را مي برم . 

 گويند صوفيي مي رفت ، مردي راديد مي گريست . اورا گفت چرا  مي گريي؟  گفت : دوستي 

داشتم بمرده 

صوفي گفت : گناه توراست كه دوستي با كسي كني كه بميرد . 

 دانشمندي مي گفت : من بيش از اينكه از شيطان بترسم از زنان واهمه دارم چرا كه حق سبحانه 

ميفرمايد : «ان كيد الشيطان كان ضعيفا» ودربارة زنان ميفرمايد « ان كيدكن عظيم » . 

 سرت عمردرازرا نيك دوست مي داشتمبه روزگاران م 

اما امروز با آنچه برمن گذشته است ، به كوته عمران حسد مي ورزم 

 . آنچه شادمان كند نبودش غم آرد 

 . فرصت ، زود ازدست شود ودير بدست آيد 

 . دوست  توآن است كه با تو راست گويد نه آنكه دروغت را راست شمارد 

 . حكيمي گفت : شكوه سكوت را به ارزاني كالم مفروش 

 . حكيمي گفت: آنكس كه تورا براي كاري دوست بدارد ، هنگاميكه انجام شد رهايت كند 

 . اگر آن كس كه نمي داند ساكت ماند ، اختالف به پايان رسد 
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  حضرت عيسي (عليه السالم) فرمود : اي ياران به كوچكترين چيزهاي دنيا به شرط سالمت دينتان 

خشنود باشيد ، همچنانكه اهل دنيا ، به كوچكترين چيزي از دين به شرط سالمت دنيايشان خشنودند. 

 پيامبر است : حضرت محمد صلي اهللا عليه وآله ، آدم 25 پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده است 

، ادريس ، نوح ، هود ، صالح ، ابراهيم ، لوط ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، يوسف ، ايوب ، شعيب ، 

موسي ، هارون ، يونس  داود ، سليمان ، الياس ، اليسع ، ذكريا ، يحيي ، عيسي ، ذوالكفل عليها 

السالم. 

 عارفي را پرسيدند : صبح چگونه برخاستي ؟ گفت : تأسف خوران برديروز ، نفرت داري بر 

امروز ، واميدواري بر فردا . 

 اعرابئي را گفتند : فرداست كه خداوند به حسابت رسد گفت : اي فالن ، شادم كردي چرا كه 

كريم ، هنگامي كه حسابي كَشد ، بخشندگي كند . 

  يكي از صوفيان را پرسيدند : مؤمن كي بدكار شود ؟ گفت : آنگاه كه پندارد از نيكوكاران است 

 . حكيمي گفت : كسي كه دلتنگ شود ، زبان گشاده گردد 

 . كسي كه با فروتر از خود ستيزد ، هيبت خود كاهد 

 . ارسطو : بي نيازيت ازچيزي بهتراز بي نيازيت ، با آن است 

 . حكيمي گفت : آسان ترين كار آغاز دشمني است وسخت ترين كار پايان بخشيدن به آن است 

از كسي كه تورابيش از مرتبه ات باال برد بر حذر باش . 
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 اي فرزند آدم ، به آن اندازه كه نيازمند من هستيد ، فرمانم بريد وبه آن اندازه كه توانائي آتش 

داريد ، نافرمانيم كنيد ، براي دنيا ، به اندازه اي كه درآن خواهيد ماند بكوشيد وبراي آخرت نيز به 

آن اندازه كه درآن خواهيد ماند توشه برگيريد. 

 يكي زاهدي را ثنا گفت ، زاهد گفت : اي فالن ، اگر از من آن  مي دانستي كه خود از خويش 

مي دانم مرا ناخوش همي داشتي . 

 مردي ، فيلسوفي را گفت : فالن كس تورا چنين وچنان گفت . فيلسوف گفت : آنچه او از گفتن 

به حضور من شرمسار بود ، تو پيش رويم بگفتي . 

 . از سخنان بزرگان : آدميزاده ، بر ممنوع حريص است 

 . از سخنان بزرگان : غيبت ، كوشش عاجزان است 

 امام زين العابدين (عليه السالم) فرمود : كسي كه سكوت پيشه كند ، درچشمها هيبت گيرد 

ومردمان به وي حسن ظن برند . 

 حكيمي گفت : دروغ را بگذار چه زماني كه پنداري به سود تواست ، تورا زيان رساند وراستي 

پيشه كن ، چه زماني هم كه پنداري زيانت رساند ، سودت دهد . 

 . مرگ آدم نكو كار ، راحت جان اوست و مرگ آدم شرير راحت جان ديگران است 

 حكيمي گفت : شايسته تر كَس به خواري كسي است كه بهر كسي سخن گويد كه وي گوش 

ندهد . 
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 پيامبراكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : خداوند مستجاب نمي كند دعاي كسي را كه دلش 

پريشان است ونمي داند چه مي گويد . 

 دعا جهت ماليخوليا وبي خوابي : آيه الكرسي از اهللا ال اله اال هو الحي القيوم ال ...... (تا) هو العلي 

 مرتبه خوانده شود بسيار مؤثراست . 36العظيم . 

 دعا به جهت باز شدن نُطق و گويا شدن زبان : هرروز مرتب بخواند آيه  رب اشرح لي صدري 

........(تا) يفقهو قولي . 

 . ( االبذكراهللا تطمئن القلوب )   دعا جهت آرامش قلب : اين آيه را دائم بخواند 

 دعا به جهت دفع نيش عقرب : زماني كه نوح (عليه السالم) به كشتي سوار شد نخواست كه 

عقرب را دركشتي همراه خود بردارد . عقرب گفت : من با تو عهد كردم هركس بگويد ( سالم علي 

محمد وآل محمد وعلي نوح في العالمين ) اورا نيش نزنم . 

 دعايي براي موقع بي خوابي . امام صادق (عليه السالم) فرمود : كسي كه اورا بي خوابي عارض 

شد وخوابش نبرد اين دعا را بخواند   ( سبحان اهللا ذي الشأن دائم السلطان كل يوم هو في شأن ) . 

 پيامبراكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : هركس منكر قائم ، از فرزندانم شود مرا 

منكر شده است . 

 براي طلب فرزند وبچه دار شدن : آيات اول تا شش سورة مباركه مريم (عليه السالم) را نوشته در 

كمر زن بندد از ( كهيعص .. (تا) خير الوارثين ) 
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 خوردن حليم 2- خوردن نخود 1 دو چيز موجب رفع درد كمراست -

   : رخوردن 2- شام نخوردن 1 چند چيز موجب بيماري مي شود4- خوردن ميان نهار وشام 3- پ -

- درآفتاب 7- آب خوردن دراثناي غذا خوردن 6- زياد آب خوردن 5شب ايستاده آب خوردن 

- مجامعت با زن 11- باال رفتن از پله ها 10- نشستن درجاي نمناك 9- خوردن گوشت خام 8نشستن 

-  غم وغصه خوردن . 13- زياد ماهي خوردن 12سالخورده 

  رابخواند اختالف ( دوديا و )   به جهت ناسازگاري بين زن وشوهر هزار ويك مرتبه اسم مبارك 

رفع خواهد شد . 

 خوردن آبِ سرد بعد از 2- خوردن شيريني 1 چند چيز موجب خرابي وفساد دندان است -

- خوردن ماهي وتخم مرغ با هم . 3خوردن چيز گرم 

 دست كشيدن به سر 3- خوردن انجير 2- خوردن عدس 1 چند چيز موجب رِقت قلب است -

يتيم . 

 عطر وبوي 3- خوردن ِبه 2- شانه كردن مو درحال نشسته 1 چند چيز موجب قوت قلب است -

خوش مصرف كردن . 

 . نخود را بجوشانيد درآب و آب آنرا در دهان مضمضه كنيد درد دندان ساكت ميشود 
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 اي برهمن آن عذار چون الله پرست 

رخسار نگار چهارده ساله پرست 

گرچشم خداي بين نداري باري 

خورشيد پرست شو نه گوساله پرست 

 حرف هستند به عبارت (ر. ل . ن . ف . ب .م ) اين حروف اگر در كلمه چهار 6 حروف ذالقه 

حرفي يا پنج حرفي عربي موجود بود آن كلمه عربي است واگر هيچ يك از اين حروف نبود آن 

كلمه عربي نيست . 

 دربين سمها گياهي است از فاميل اسفند بنام «سداب» كه به فرانسه « رو» گويند ، هركس به اين 

گياه مسموم شود به گريه  مي اُفتد و آنقدر زار زار گريه مي كند تا هالك شود ومدت گريه ممكن 

 ساعت طول كشد . 24است تا 

 پيغمبر اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : كسي كه به بدعت عبادتي انجام دهد شيطان اورا وا 

ميگذارد تا بدعت خود را بجا بياورد وبه خشوع وگريه اش وا ميدارد . 

 صراف سخن باش وسخن بيش مگو 

تااز تو نپرسند تواز پيش مگو 

 گوش تو ، دو دادند وزباِن تويكي 

يعني كه دو بشنو ويكي بيش مگو 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
73 

 

 ، اگرخواستيد نامه اي بنويسيد كه جز دروقت مخصوص خوانده نشود يا غير شخص مخصوص 

نخواند ميتوانيد با آب ليمو ترش بنويسيد . خطي كه با آب ليمو ترش نوشته شود تا گرم نشود قابل 

خواندن نيست وقتي كه حرارت به آن رسيد جوهر ليمو مي سوزد ونوشته قهوه اي رنگ نمودار 

وخوانده ميشود . 

 درجواني به خويش مي گفتم              شير شيراست اگرچه پير بود 

چون به پيري رسيدم ، ديدم                        پيرپير است اگرچه شير بود 

 : آورده اند كه چون خزانة كسري را گشادند درآن لوحي يافتند برآن پنج سطر نوشته بود 

- هركه زن ندارد عشق از 3- آنكه برادر ندارد قوت بازو ندارد 2- هركه مال ندارد آبرو ندارد 1

- هركه اين چهار ندارد «غم » ندارد 5- هركه فرزند ندارد بينائي ديده ونام ونشان ندارد 4جهان ندارد 

 .

 ازتمامي بدانكه پنج انگشت باشددست را 

باز چون شش گردد آن فزوني از نقصان بود 

 به قبرستان گذر كردم كم وبيش 

بديدم قبر دولتمند ودرويش 

نه درويش بي كفن درخاك رفته 

نه دولتمند برد از يك كفن بيش 
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 مراغه : ماده االغي است كه نرها را ازخود دور نمي سازد بلكه آنها را طلب مي كند « ابن المراغه 

» كنيه اي است كه اعراب به بعضي از دشمنان خود مي دادند . 

 هركه دوست دارد كه در صدر ديده شود و واژة «نمي دانم » را خوش نمي دارد به هالكت افتاده 

است . 

 حضرت رسول اكرم (صلي اهللا عليه وآله) فرمود : بهترين جوانانتان آنهايي هستند كه به پيرانتان 

تشبيه جويند وبدترين پيرانتان آنهايند كه خودرا شبيه جوانان سازند . 

 حضرت علي (عليه السالم) فرمود : چه آرام بخش دل است كه هرگاه از يكي از شما در مورد

مطلبي كه نمي داند سؤال شود بگويد خدا داناتراست . 

 حضرت علي (عليه السالم) فرمود : هيچ كار خيري را بصورت ريايي انجام مده وازروي شرم 

ترك مكن . 

 وهب ابن منبه گويد : دنيا وآخرت به دو هوو ميمانند كه اگر يكي از آنها را خشنود سازي 

ديگري را خشمگين كرده اي . 

 جهت آسم برونشيتي كمپرس گرِم سينه توصيه ميشود . ميوه جات وسبزيجات خام و اغذيه كم 

نمك مصرف شود. 

 جهت رفع كم خوني : بهترين ماده غذايي اسفناج است كه داراي آهن است . خوردن انگور قرمز 

نيز توصيه مي شود . 
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 فشار خون : سردرد ، سرگيجه وبيخوابي نتايج بعدي فشار هستند راه معالجه قطعي تغيير ضربتي 

روش زندگي ووضع تغذيه است . گوشت ونمك تا حد امكان كامالً كنار گذاشته شود البته نه 

يكباره . آبميوه وچاي با گياهان داروئي خوردن سير وپياز توصيه ميشود . 

 . جهت بند آمدن خون مي بايست محل ريزش خون را در باالترين نقطة بدن قرارداد 

 وقتي زن ومرد تفاوتهاي يكديگر را بپذيرند وبه آن احترام بگذارند ، عشق فرصت شكوفايي پيدا 

ميكند . 

 امام زمان (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ) فرمود : ازرحمت خدا دوراست و دور ، كسي كه نماز 

مغرب را به اندازه اي تأخير بيندازد تا  ستاره ها آشكار شوند . ازرحمت خدا دوراست  و دور ، كسي 

كه نماز صبح را به اندازه اي تأخير بيندازد تا ستاره ها نا پديد شوند . 

 امام زمان (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ) فرمود : سجدة شُكراز الزمترين وبايسته ترين 

مستحبات است . 

 امام زمان (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ) فرمود : هيچ چيز مانند نماز ، بيني شيطان را به خاك 

نمي سايد . پس نماز بخوان وبيني شيطان را به خاك بساي . 

 نامهاي مختلفي براي مادر گرامي امام زمان (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف) ذكر كرده اند ازجمله 

 حديثه وحكيمه . – ريحانه  - مليكه – سوسن –: نرجس (نرگس) 
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 نفس زكيه ( پسري از آل محمد «صلي اهللا عليه وآله» )  است كه درخانة خدا وبين ركن ومقام 

شهيد مي شود واز عالئم ظهور آقا امام زمام (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف) است . 

 عشق ( مجازي ) : سوءتفاهمي است ميان دو ابله 

 خواجه عبدا... انصاري : بدان كه هركه ده خصلت شعار خود سازد در دنيا وآخرت كار خود 

سازد . 

- با بزرگان به 4- با نَفس به قهر وستيز 3- با خَلق به عدل و انصاف 2با خدا به صدق وصفا  -1

- با 7- با درويشان به سخاوت وبلند نظري 6- با خُردان به شفقت ومهرباني5خدمت ودرستي 

 10- باجاهالن به خاموشي وسكوت 9- بادشمنان به حلم وبردباري 8دوستان به نصيحت وداللت 

  با عالمان به تواضع وفروتني–

 حريص ترين حشره مگس است وقانع ترين حشره عنكبوت است وجالب اينكه مگس غذاي 

عنكبوت است . 

 چون عود نبود چوب بيد آوردم 

روي سيه وموي سفيد آوردم 

خود فرمودي كه نااميدي كفراست 

فرمان تو بردم واميد آوردم 
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 آن نماي كه آني واگر به تو نمايند آن چه سزاي آني ، چنان نماي كه باشي نه چنان باش كه 

نمايي . 

 . اگر بي انصاف نداند كه انصاف چيست ، انصاف داند كه بي انصاف كيست 

 بدان اي عزيز كه رنج مردم درسه چيز است . از وقت، پيش مي خواهند و از قسمت بيش مي 

خواهند وآنِ ديگران را ازآنِ خويش مي خواهند . چون رزق تو از ديگران جداست ، پس اين همه 

رنج بيهوده چراست ؟ 

 . عارف را انكار منكر چه باك . نه دريا به دهان سگ ناپاك شود ونه سگ به هفت دريا پاك 

 اي درويش !  خوش عالمي است نيستي ، كه هركجا كه ايستي كَس نگويد كه كيستي ؟ از خود 

تا موال دو گام است ؛ يك گام از خود رستن است وگام ديگر به يار پيوستن ، اما تو لذت دنيا 

خواهي كه سراي مراد وكام است ، عاقبت خودرا فنا ساز كه كار در سرانجام است . 

 كودكاني هستند كه از خوردن سيب زميني خام لذت مي برند اينها را تشويق كنيد به اين كار 

ادامه دهند زيرا به اين طريق حداكثر ويتامين وامالح جذب بدنشان ميشود . 

 موز : اين ميوه مسهل طبيعي به شمار مي آيد . چنانچه از يبوست رنج  مي بريد فقط موز خيلي 

رسيده رابخوريد زيرا كال آن مولد يبوست است . 

 ، انگور : درناخوشي هايي امثال ورم معده مزمن ، مرض اثني عشر ، سوء هاضمه ، اسهال خوني 

كم خوني ، خون ريزي از ريه ، هموفيلي ، سياه سرفه تب مالت ، سل .... استفاده ميشود . 
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 ِبه : مقوي قلب واعصاب وبراي خونريزي هاي ِرحمي وبواسيري مفيد است ومكيدن دانه آن هم 

سرفه هاي معمولي را دفع مي كند . 

 آلو بخارا : سرد وتَر ، ملين ومسكن حرارت ودافع تشنگي ، براي تب هاي حاد وخارش بدن 

وسرگيجه هم نافع است . 

 

∗                                                         .  آنكس كه جرأت مبارزه در زندگي را ندارد باالجبار طناب دار به گردن   مي اندازد 

« چيني » 

 آن كه با نادان دوستي كند ، همواره در زحمت است . ∗

« امام حسن عسكري (عليه السالم) » 

 آنكه در دوستي ، تورا ستايش كند به چيزي كه در تونباشد ، در دشمني نيز بدگويي كند به چيزي ∗

كه در تو نيست .  « داراب شهريار » 

 آنگاه كه خرد كامل گردد ، سخن اندك ميشود. ∗

« حضرت علي (عليه السالم) » 

 آنهايي كه در زبان بازي مهارت به خرج مي دهند   اغلب نيت ناپاكي را در قلب خود مي 

پرورانند . « ارسطو » 
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  آهنگ صدا هرچه ماليم ومطبوع باشد ، سخن مؤثرتر ودلنشين تر خواهد بود                                                              

« جان كايزل » 

 « اتالف وقت، از تلف كردن پول ، اسفناك تراست .    « چونگ 

 « احمق ، دركار همه دخالت ميكند به جز كارخود.        « آلماني 

 اخالص را تا پايان عمل نگاه داشتن ، سخت تراز خود عمل است 

« امام علي (عليه السالم) » 

 ، ارادة ماقوي است كه به همة قواي ديگر حكمراني مي كند به شرطي كه ما آن را باقوة عقل 

همراه سازيم .   « بوفون » 

 

 .ارزش يك قاضي خوب ، بيش از يك قانون خوب است  

« اولف پترس » 

 .از آنچه بايد از آن پوزش بخواهي ، بپرهيز 

« امام صادق (عليه السالم) » 

                                                      .  از اداي الفاظ مغلقه وعبارات غير مأنوسه كناره جوي تا مسخرة مردم نشوي 

« اميرنظام گروسي » 
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                                  . از اينكه مردم تو را نمي شناسند ، غمگين نباش ، از آن اندوهگين باش كه مردم را نمي شناسي 

« كنفوسيوس » 

 « ازتيز ترين چاقو هم اگر استفاده نشود كند ميگردد . « شكسپير 

 . ازدست پخت زن تعريف كن ، تا دركنار اجاق  خودرا قرباني كند  

« ديل كارنگي » 

 ازدواج ، مثل اجراي نقشة جنگي است كه انسان يك مرتبه اشتباه نمايد ، كارش تمام شده 

وجبران آن به هيچ وجه صورت نمي پذيرد . 

« بورنز » 

 !!! ازدواج عبارت است از : سه هفته آشنايي ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ ، سي سال تحمل 

 . از شتاب زدگي بترس كه مورث پشيماني وندامت است 

« امام علي (عليه السالم) » 

 . از غضب پرهيز كنيد ، اولش ديوانگي است و آخرش پشيماني 

« بزرگمهر » 

 . از كار خير خودداري مكن ، هرچند كسي قدر آن را نداند  

حضرت علي (عليه السالم) 

 « ازكلمات ، مانند پول استفاده كن .                     « آفريقائي 
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 «(عليه السالم)آفت سخن ،طول دادن آنست .        « امام صادق 

 از گاووحشي وقتي بترس كه جلو آن هستي واز خر ، موقعي كه در عقب او ، اما از آدم چاپلوس 

هرجا كه هستي بترس !!! 

 .ازهمة مردم بخيل تر،كسي است كه دراداي سالم  بخل ورزد  

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

                                            .  اسرار شخصي ، حال زندانيان را دارند كه چون رها شوند ، تسلط بر آنها غير ممكن است 

« شو پنهاور » 

 اشخاصي كه هرگز وقت ندارند ، آنهايي هستند كه كمتر كار ميكنند 

« شو پنهاور » 

                                                        .  اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي   نمودن ، بهترين خوشبختي هاست 

« بودا » 

                                            .  اعزاز واكرام نمك ناشناس ، چندان دشوار نباشد كه تملق وفروتني به مردم بي شرف 

« الرو شفوكو» 

                                                      اغلب مردم نصف اول عمر خودرا صرف بدبخت گردانيدن نصف دوم مي كنند 

« شان فور » 
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                                                          .  افتخار ، در خشك كردن قطرة اشك است ، نه در جاري ساختن سيل خون 

« بايرون » 

 . افتخار مرد ، به همت بلند اوست ، نه به استخوان پوسيدة گذشتگان  

« حضرت علي (عليه السالم) » 

 « افسوس كه جوان نميداند وپير ، نمي تواند . « محمد حجازي 

 . اگر از چنگال شير درامان ماندي ، چشم طمع به  شكار او مدوز 

«  تنس » 

 « اگر اعتقاد به خدا مشكل باشد ، انكارش دشوارتراست .   « تنس 

 . اگر بر ناتوان خشمگين شوي ، دليل براين است كه قوي نيستي 

« ولتر» 

 . اگر ترسيدي مگو واگر گفتي نترس 

 . اگر حرف زدن نقره باشد ، سكوت ، طالست 

                                                              .  اگر به غير ممكن كمتر معتقد باشيم ، بسياري از كارها را انجام خواهيم داد 

« استرير » 

 . اگر دين نداريد الاقل در دنيا آزاده باشيد 

« امام حسين (عليه السالم)» 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
83 

 

 . اگر صد نفر مقصر ، تبرئه شوند ، بهتر ازاين است كه يك بيگناه محكوم شود 

                                                       .  اگر علت وسبب كارهاي ما دانسته مي شد ، غالبًا از نيكوكاري خود شرمسار بوديم 

« ريوارول» 

 . اگر گويندة دانايي نيستي ، پس شنوندة پذيرايي باش 

« حضرت علي (عليه السالم) » 

 . اگر لياقت با خود فروشي همراه نبود ، اين قدرپيشرفت نمي كرد 

 اگر عموم افراد ، يك به يك به آنچه مرتكب شده اند ، اعتراف كنند، بي گناهي با قي نمي ماند 

كه گناهكاران را مجازات نمايد . 

 . اگر قرار باشد انگشتهاي سارق را ببرند ، دست كالنتر يا پاسبان محل را بايد از آرنج قطع نمود 

                                         .اگر محاسن دشمنان خودرا بگوييم بهتراز آن است كه معايب دوستان را بگوييم 

« لرد آوي بوري » 

 اگر مرد سبك مغزي را ديديد كه منصبي عالي دارد ، تعجب نكنيد باد ، هميشه اشياء سبك را 

باال مي برد .       « جرج سانتايا » 

 . اگر ميخواهي بهترين خلق باشي ، چيزي از خلق ، دريغ مدار  

« انوشيروان » 
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  ، اگر ميخواهي دقيقه اي خوشحال باشي ، انتقام بگير ، واگر براي هميشه طالب خوشي هستي

عفو نما .      « الروشفوكو» 

 « باالترين زرنگيها ، پنهان كردن زرنگي است .   « انگليسي 

 اگرهمه مردم مي دانستند كه هريك درغياب هم چه  مي گويند ، مسلماً چهار نفر دوست دردنيا

باقي نمي ماند .         « پاسكال» 

 . امروز ، روز عمل است نه حساب ، وفردا روز حساب است نه عمل 

« امام علي (عليه السالم) »                                     

                                                    .  اميد ، رفيق تيره بختاني است كه از دست ساقي دهر جرعه بي مهري نوشيده اند 

« اعتصام الملك» 

 .انحطاط اخالقي ، هميشه پيش آهنگ انقراض تمدن هاست 

« كاظم زاده ايرانشهر » 

 . اندوه ،  مانند محل خارش است ، كه با خاراندن بدتر ميشود 

« ژاپني » 

 . انديشه كردن ِ چه بگويم ، بهتر از پشيماني چراگفتم است

« بزرگمهر» 

 . انسان عاقل ازيك سوراخ دوبار گزيده نميشود
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« امام صادق (عليه السالم)» 

 . با انديشة آشفته دانش آموختن ، در گردباد آتش افروختن است 

« رومارسس » 

 . با پدرا نتان نيكي كنيد ، تا پسرانتان به شما نيكي كنند 

« امام علي (عليه السالم) » 

 

 
 

 . بايستي هميشه واقعيت را شناخت و گاهي آن را گفت 

جبران خليل جبران 

 . بدبختي ، اين حسن رادارد كه دوستان حقيقي را به ما  مي شناساند 

« بالزاك » 

                                  . براي كسي كه هيچ ندارد ، قرض هم يك نوع دزدي است 

                  « ژان ژاك روسو » 

 برعاقل بگرييد روزي كه مي ميرد ، وبر احمق تا روزي كه  مي ميرد 

            . بزرگترين خيانتها ، اين است كه به دوست خود كه تورا راستگو مي پندارد ، دروغ بگويي 

« حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) » 
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 .بندة شهوت ، اسيري است كه هرگز آزادي نخواهد داشت 

« امام علي (عليه السالم)  » 

 « بهترين حكومتها ، سلطنت وفرمانروايي بر قلوب است .   « ناپلئون 

                                                                   .  به درستي كه خوردن براي زنده بودن است نه زنده بودن براي خوردن 

« سقراط » 

 «به غير وقت ، هرچيز ديگر قابل خريداري است . « سوئيسي 

 . به قدري عادت به تظاهر با ديگران نموده ايم كه باالخره باخودنيز دوروئي مي كنيم

 . پيري ، بيمارستاني است كه تمام امراض را درون خود جاي ميدهد 

« آلماني » 

 . پيش از خريد خانه ،همسايه بجوييد ، وپيش از سفر ، رفيق بيابيد 

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

 « تبسم وخندة فقرا از دايرة لبها ودندانها تجاوز نمي كند . « اميل زوال 

                                                                           .  تجربه را در روي رختخواب نرم ومتكاي پر قو نمي توان به دست آورد 

« اري پيد » 

 . زيباترين گلهاي جهان ، زيبايي لبخند زشت ترين كودك جهان را ندارند 
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                                                         .  تعليم به احمق ها همانقدر بي ثمر است كه بخواهيم با صابون ، ذغال را سفيد كنيم 

« كيتز » 

                                                                .  تلخ ترين اندوه امروزمان ، ياد آوري خاطرة شادي ديروزمان است 

« جبران خليل جبران » 

 . تنبلي ، به دين ودنيا هردو زيان مي رساند 

« امام صادق (عليه السالم) » 

 « تنبيه هنگام خشم ، اصالح نيست ، بلكه انتقام است .     « مونت نين 

                                                                   .  تنها فردي كه دراين جهان ، عدالت را با قدرت جمع نمود علي عليه السالم بود 

« شبلي شميل » 

 . ثمرة توبه ، جبران كردن تقصير هاي گذشته است 

« حضرت علي (عليه السالم) » 

 

 
 

 .ثمرة شراب خواري ، دوچيز است ، يا بيماري ويا ديوانگي  

« قابوس وشمگير » 

 . جمال مرد به فصاحت زبان اوست
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« حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله)» 

 « (عليه السالم) جوانمردي ، ترجيح دادن آبرو برمال است. « امام علي 

 « (عليه السالم) جواني ، شعبه اي از ديوانگي است .          « امام علي

 چگونه باور كنيم كه ديگري راز ما را نگهداري خواهد كرد درصورتي كه خودمان از نگهداريش

عاجز بوديم .  « الروشفو كو » 

                                                                                    . چون متولد مي شويم ، ازاينكه درصحنة ديوانگان گام  مي نهيم ، گريانيم 

« شكسپير » 

                                                                     .  چه بسا افرادي كه فقط به صداي طنين كلنگ گوركن ازخواب بيدار  مي شوند 

« ناپلئون » 

 . حريص ، محتاج است ، اگرچه مالك دنيا شود 

« امام علي (عليه السالم) » 

(ره) » حفظ پيروزي ، از اصل پيروزي مشكل تراست . « امام خميني  

 . حكومت طاليي آنجاست كه نتوان قانون را با پول خريد

« برنارد شاو » 

 .خداوند وقتي طاعات بنده را مي پذيرد كه از گفتار او راضي باشد 

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 
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 . خواب در سنگر ، لذتي مردانه واستراحت در بستر ، مزة زنانه دارد

 . خودپسند، خانه اي را آتش مي زند تا در شعلة آن ، تخم مرغي براي سد جوع خويش ، بپزد

 . خودپسندي ، انسان را از آموختن باز مي دارد

« امام هادي (عليه السالم) » 

  خوشبختي ، توپي است كه وقتي مي غلطد به دنبالش  مي دويم ووقتي   مي ايستد ، به آن لگد

مي زنيم . 

 «درتمام زندگي مرگ به ما اشاره مي كند .          « صادق هدايت

 . درزندگي چيزي بدتر وخطرناكتر از بي نظمي نيست

« جواهر لعل نهرو » 

 . درهمه چيز بينديشيد ، ولي در ذات خدا نينديشيد

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

 « (عليه السالم) دوستان به هنگام دشواري آزمايش شوند . « امام علي

 دوست توكسي است كه هرگاه كلمة حق ازتو بشنود ، خشمناك نشود 

« فيثاغورث » 

 دوكلمه كوچك (آري) و (نه) كه تلفظشان آسان مي نمايد كلماتي هستند كه براي اداي آنها انديشه 

ومطالعه فراوان الزم است .   « پيتا گور » 
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 . دونوع زن وجود دارد ، بايكي ثروتمند ميشوي وباديگري فقير 

« آفريقائي» 

 . ديوانه اگر از ديوانگي خويش آگاه باشد ، به همين اندازه عاقل است

 « ذهن خودرا تيره مكن ، تا هر چيزبرايت روشن گردد .     « چيني 

 « راه گريز را پيش از ستيز ، بايد جست .                       « انوشيروان

 رازي كه پنهان خواهي ، باكسي درميان منه ، اگر چه دوست مخلص باشد ، كه آن دوست را نيز 

دوستان مخلص است .               « سعدي » 

 . راز موقع دوستي را درزمان دشمني ابراز نمودن ، دور از شهامت اخالق وجوانمردي است

                                              .  رأي خوب را از مرد حقير ، كوچك نشماريد ، به جهت اينكه با حقارت غواص ، در ازقيمت نيفتد 

« اردشير » 

                                    . رستگار كسي است كه چنگالش به خون مظلوم وزبانش به مال و آبروي مردم آلوده نباشد

« امام علي (عليه السالم) » 

 

 . زبان خردمند پشت قلبش است وقلب احمق ، پشت زبانش

« امام علي (عليه السالم)» 
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                                               .  زماني كه مرا مي آزارند سعي مي كنم روح خود را به قدري باال برم كه آن اذيت وآزار به من نرسد 

« دكارت » 

 زنان به خوبي مردان مي توانند اسرار را حفظ كنند ، ولي به يكديگرمي گويند تا در حفظ آن شريك 

شوند .                   « داستا يوفسكي » 

 .زندگي ارزشي ندارد، ولي هيچ چيز ، مثل ارزش زندگي نيست

« آناتول فرانس » 

 . زن ، گردن بند مرد است ، دقت كن چه چيز را در گردن مي بندي 

« امام صادق (عليه السالم) » 

 زن مانند شيشه ، ظريف وشكستني است ، هرگز توانايي ومقاومت او را نيازمائيد ، زيرا ممكن است 

ناگهان بشكند .  « سروانتس » 

 « سخاوت در زياد دادن نيست ، در به موقع دادن است .   « البروير 

 « (صلي اهللا عليه وآله) سالم ، بر كالم ، مقدم است .  « حضرت محمد 

                                                 .  سينه اي كه خالي از ذكر خدا باشد ، چون محكمه اي است كه قاضي درآن وجود ندارد 

« ژان ژاك روسو » 

 « سخن گفتن يكنوع احتياج است ، ولي گوش دادن هنراست. « گوته

 . شجاعترين مردم كسي است كه بر هوسش تسلط دارد 
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« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

 « شكست ، بيش از كاميابي به تو چيز ياد مي دهد .             « روسي

 شما مي توانيد گلي را زير پايتان لگد مال كنيد ، ولي محال است بتوانيد عطر آن را در فضا ، محو

كنيد .      « ولتر » 

 . لذايذ ندانستن است شهوات را لذت ناميدن ، لذت

 . شما كه نمي دانيد امروز چه ميشود ، به فردا افتخار نكنيد

« حضرت سليمان (عليه السالم) » 

 « صرفه جويي ، يكي از منابع مهم درآمد است .  « برتراند راسل

                                            .  صميميت ، دريچه اي است كه برروي دل گشوده شده ودركمتر اشخاص يافت ميشود 

« الروشفو كو » 

 »                                      ضايع ساختن وقت وغنيمت نشماردن فرصت ، باعث غم واندوه است 

حضرت علي (عليه السالم) » 

 « طاعت كرده را نا كرده انگاريد .     « انوشيروان 

                                                                    . طال را به وسيلة آتش ، زن را به وسيلة طال و مردرا به وسيله زن آزمايش كنيد 

« فيثاغورث » 

 « (عليه السالم) طمع ، سرچشمة خواري وذلت است .     « امام كاظم
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                                                  .  طول كشيدن معالجه را دوسبب خواهد بود : ناداني پزشك يا نافرماني بيمار 

 « محمد بن زكرياي رازي »

 . عارف ، به دنيا ونعمات آن ، مثل شخص سيري كه بر سفرة رنگين نشسته ،       مي نگرد 

 . عالم ، محضر خداست ، در محضر خدا معصيت نكنيد 

« امام خميني (ره)» 

 .عدالت ، شيرين تراز آبي است كه انسان تشنه به آن ميرسد

« امام صادق (عليه السالم) » 

                                                               . عشقي كه با اشكهاي چشم شستشو شود ، هميشه پاكيزه وتميز وزيبا خواهد ماند 

« شكسپير » 

 « عالقه اي در دنيا ، شديد تر از عشق به وطن نيست . « افالطون 

 » . عملي كه از روي علم باشد ، كمش زياد است و عملي كه ازروي ناداني باشد ، زيادش اندك است

حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله)» 

 . غذا خور سپاسگزار ، مانند روزه دار شكيباست 

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

 . غم ، مانند ابراست ، وقتي كه خيلي سنگين شد ، فرو مي ريزد 

« ماداكاسكاري » 
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 « (عليه السالم) غني ترين شما ، قانع ترين شماست .           « امام علي

«(عليه السالم) غيبت ، آخرين تالش انسان ناتوان است .    « امام علي  

                                                               .  فردا وقتي است كه تنبلها كارخواهند كرد ووامداران قرض خودرا خواهند داد 

 « ژول كامبون »

 . برند ، رنج مي برند واگر نگاهش دارند ، زشت باشدفرزند بدكار مانند انگشت ششم است ، اگر ب 

 فرصت ، گرانبهاترين اشياء تواست ، به گرانبها ترين كارها صرف كن 

« سهل بن عبداهللا » 

                                                              . فرق دزد وثروتمند آن است كه دزد مال اغنيا را مي ربايد ولي ثروتمند مال فقرا را 

« برنارد شاو » 

 .فساد ، درة عميقي است كه هركس به قلة آن برشود ، به قعرش اندرافتد 

« منفلوطي » 

 فقر ، دردي است كه كتمان آن كشنده واظهار آن ، رسوا كننده است

« امام علي (عليه السالم) » 

 « فالكت ايام پيري ، نتيجه غرور جواني است .              « بيكيسفلد

 « قاتل پيرمردان ، آشپز خوب وزن زيبا است .                « سولفيت
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 . قبل از ازدواج ، چشمان خودرا باز كنيد وبعد از آن ببنديد 

« ماركاليس » 

 « قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد .          « سعدي

 . قمار سه چيز مهم را از ما مي ربايد . پول ، وقت ، وجدان

« حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) » 

 « كتاب ، غذاي روح انسان است .               « آيت اهللا خامنه اي

 كساني كه از درآمد كم خود نمي توانند پس انداز كنند ، از درآمد زياد نيز قادر به پس انداز 

نخواهند بود .          « دكترمارون» 

                                     . كساني كه حقيقت رادرك كرده اند ، با افرادي كه حقيقت را دوست  مي دارند ، برابر نيستند 

« كنفو سيوس » 

 كسي را كه خوابيده ، مي توان بيداركرد ، اما كسي كه خودش را به خواب زده ،  نمي توان بيدار

كرد.    « اروپايي » 

 « كسي كه از احمقي تعريف كند ، احمق تر از اوست .  « فرانسوي

                         . كسي كه مي خرد چيزي را كه بدان احتياج ندارد ،  مي فروشد چيزي را كه به آن محتاج است 

« امام علي (عليه السالم) » 
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 .كسي كه به فكر انتقام است هميشه زخمهاي خودرا تازه نگاه مي دارد 

 . كسي كه پا دارد وگدايي مي كند ، پاهاي اوزيادي است

                                                           . كسي كه به وقت توانستن ، نخواست ، به وقت خواستن هم نخواهد توانست 

 « انگليسي »

 . كسي كه غرور دارد ، حاضر است گم بشود، ولي راه را از كسي نپرسد 

 كسي كه يكبار فريبم دهد ، براي او ننگ است . ولي كسي كه دو بار فريبم دهد براي من ننگ است 

 .                 « اسكانديناوي »

  . گاهي دانش درجوانان است ، ولي تجربه ، تنها در پيران است 

 « سيد جمال الدين اسد آبادي »

 .گدا ، هر قدر گردنش را بيشتر كج كند ، بيشتر دروغ  مي گويد 

« سعدي » 

                                                             .  گذشته ، چيزي است كه هرچه فاصلة ما از آن بيشتر شود ، زيباتر  مي شود 

 « فتحي الرملي »

                                                         .  گاهي دروغ همان كاري را مي كند ، كه يك چوب كبريت با انبار باروت مي كند 

« آلماني » 

 . گرانبهاترين زينت براي زن ، كه هيچ زني از آن برخوردار نيست ، سكوت است 
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 . گرگ وقتي پير شد مسخره سگ مي گردد 

 گنجشكي كه به دنبال بازدرپرواز است، خيال مي كند كه باز ، از او مي گريزد . +

 «(عليه الرحمه)مادامي كه درمسير حق باشيم ، پيروزيم . « امام خميني 

 « مادر، بادستي گهواره وبا دستي عالم را تكان مي دهد .      « ناپلئون 

                                                                                 . مادر، فرشتة آسماني است كه خداوند موقتًا جسمي به او عاريت داده است 

« دميستر » 

 ه كه عاقالن درخدمتش باشندمادر اسكندر هنگامي كه اسكندررا به دنيا آورد گفت : خدايا بختش د 

نه عقلش دهي كه غم ديوانگان خورد . 

 « دميستر »

 مدير ، چون ميخ وسط آسياب است ، بايد ساكن واستوار باشد ، تا تشكيالت به درستي حول آن

محور طي طريق كند . 

« امام علي (عليه السالم)» 

 . مرد بزرگ ، به خود سخت مي گيرد ، مرد كوچك به ديگران

 مردها آنچه كه مي شنوند ، از يك گوش وارد واز گوش ديگر خارج مي كنند ، اما زنها از دو گوش 

وارد واز دهان خارج مي كنند . « برنارد شاو » 

 . مرض ، مقدمه مرگ است وتخفيف گناه وفرصت توبه 
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 «(عليه السالم)مشورت كنيد تا به نتيجه مطلوب برسيد . « امام حسين

 . مسلمان كسي است كه مردم از دست وزبانش آسوده باشند

« امام سجاد (عليه السالم) » 

 .معموالً مي گويند ، وقت مي گذرد ، وحال اين كه شما مي گذريد 

 « تورات »

 ميوه اي كه دردسترس ماست ، از ميوه اي كه باالي شاخة درخت است ، لذيذ مي باشد ، ولي ازاين

                                        . جهت ميوة باالي درخت در نظرمان جلوه مي كند كه دستمان به آن نمي رسد 

«  ولتر » 

 . نادان را پاسخ ندادن ، رساترين جواب او مي باشد

 . نگذار خندة تو باعث گريه كسي شود

 . وجدان تنها محكمه اي است كه احتياج به قاضي ندارد 

                                                      .  وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايدتابوت خودرا آماده كند 

« دكتر مارون » 

 . وقتي كه شير مرده است ، شغال هم دم اورا مي كشد 

 . وقتي كه شيطان پشت در باشد ، بستن پنجره سودي ندارد 
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                                                         هرچه در دنيا آفريده شده زيباست وزيباتر ازهمه مرگ وكشته شدن درراه وطن است

« ابومسلم خراساني » 

 . هرعملي كه ارزشش بيشتر باشد ، مسئوليتش سنگين تر است 

« امام خميني (ره)» 

 . هفت درويش در گليمي بخوابند ، ودو پادشاه در اقليمي نگنجند 

« سعدي » 

 «(عليه السالم) همت مردان ، كوه ها راازهم متالشي كند. « امام علي

 . هيچ چيز بيش از زبان ، شايستة زندان رفتن نيست 

« حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله)» 

 . يا چنان نماي كه هستي ، يا چنان باش كه مي نمايي

« بايزيد بسطامي » 

 « يا درست حرف بزن ، يا عاقالنه سكوت كن   .     « ژرژهربرت

 يك بطري آب ، كه تا نيمه آب داشته باشد ، از نظر فرد خوش بين ، نيمه پر است ؛ اما از نظر فرد 

بدبين نيمه خالي است .    « برنارد شاو » 

 « يكدم خواري ، به خوشي جاودان نمي ارزد .    « تازي
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                                                                                .  يگانه چيزي كه در جهان ، بين همه به طور عادالنه تقسيم شده ، مرگ است 

« فيليپ » 

 درصدر وباالي مجلس نبايد كسي بنشيند ، مگر آن كه دراو سه جهت بوده باشد . اول : بتواند به 

پرسشهاي اهل مجلس پاسخ گويد . دوم : هنگامي كه اهل مجلس از سخن گفتن عاجز شوند،  او بتواند 

سخن گويد. سوم : بتواند حضار مجلس را به خير وصالح راهنمايي كند .  « حضرت علي (عليه السالم) » 

 . كدام بالست كه مردم از آن نگريزند؟ عشق 

كدام بلندي است كه ازهمه پستي ها پست تراست؟ كبر . 

كدام بناست كه هرگز خراب نشود؟ عدل . 

كدام تلخي است كه آخرش شيرين گردد؟ صبر . 

كدام شيرين است كه عاقبت تلخ شود؟ شتاب . 

كدام شيريني است كه عاقبت چشنده خودرا بكشد؟ حسد . 

كدام دشمن است كه ازهمة دوستان گرامي تراست؟ نَفس . 

* آدم تنها مخلوقي است كه نميخواهد همان باشد كه هست. 

دارد، تا از اين يهيچ بنده اى در روز قيامت قدم از قدم برنم* حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) : 

اش كه در ي ـ و از جوان2ـ از عمرش كه در چه راهى آن را فانى نموده،1چهار چيز از او پرسيده شود:
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ـ 4ـ و از مالش كه از كجا به دست آورده و در چه راهى صرف نموده،3چه كارى فرسوده اش ساخته،

 و از دوستِى ما اهل بيت.

ميكند و ديگر برايش سخت است از آنجا برود نحوه فكر كردنش هم بعد از  * آدم هرجا باشد عادت

و عوض كردنش سخت ميشود.  مدتي عادت ميشود

 شوند.ي وقتى كه بميرند، بيدار مبندمردم در خوا* حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) 

* تأسف براي گذشته مثل اين است كه انسان دنبال باد بدود. 

كسى كه با دوستى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، * حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) : 

شهيد مرده است. 

آگاه باشيد كسى كه با دوستى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، آمرزيده مرده است. 

آگاه باشيد كسى كه با دوستى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، توبه كار مرده است. 

آگاه باشيد كسى كه با دوستى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، باايمان كامل مرده است. 

آگاه باشيد كسى كه با دشمنى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، در حالى به صحراى قيامت 

اش نوشته شده: نااميد از رحمت خدا. ي آيد كه بر پيشانيم

 رسد.يآگاه باشيد كسى كه با دشمنى آل محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بميرد، بوى بهشت به وى نم

* وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم يك دوست واقعي باشد. 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
102 

 

* كسي كه به اميد شانس زنده باشد سالها قبل مرده است. 

ميبرد.  * آنكه خيال ميكند شايد فردا گرفتار شود از آنكه االن گرفتار است بيشتر رنج

 خون  شود،ياولين كارى كه در روز قيامت به آن رسيدگى م* حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) : 

 هاى به ناحقّ ريخته شده است.

پرده ايست كه ميان ما و ديگران حايل ميشود و هيچوقت نميگذارد رشته دوستي  * بدگماني و بدبيني

 خود را باآنها محكم ساخته و از نعمت وفا و محبت بهره مند شويم.

ميكند.  * بدبيني نشانه ناتواني است زيرا كسي كه شايستگي تسلط بر زندگي را ندارد احساس بدبيني

سوگند به خدايى كه مرا به حقّ برانگيخته، اگر يكى از شما در * حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله): 

روز قيامت با اعمالى همانند كوه ها بيايد، اما فاقد واليت و قبول حاكميت على بن ابيطالب باشد، خداوند 

 او را به رو در آتش افكند.

آراسته و مايه حسرت شماست درمانده و محتاج دلداري و ياري شما باشد.  * چه بسا انكه بظاهر

چشمش را  * در دنيا دو نوع كور وجود دارد يكي آنكه نابيناست و ديگري مردي كه شهوت جلوي

بگيرد. 

ام.  * هرگز درباره چيزي نگو آنرا از دست داده ام بلكه فقط بگوآن را پس  داده
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وقتى كه مسلمان، بيمار شود، خداوند همانند بهترين حسناتى كه * حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) : 

 ريزد.ينويسد و گناهانش همچون برگ درخت فرو ميداده در نامه عملش ميدر حال سالمت انجام م

* آنكه تخم بدي را مي فشاند بدون شك همه محصول آنرادرو خواهد كرد. 

* حق ناشناسي بزرگترين ضعفي است كه ممكن است كسي داشته باشد. 

* بهترين پاداش نيك رضايتي است كه در قلب خود احساس ميكنيد. 

پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه وآله وسلم) خطاب به حضرت على(عليه السالم) فرمود:در صورتى كه * 

تابد بهتر يخداوند يك نفر را به دست تو هدايت كند، براى تو از حكومت كردن بر آنچه آفتاب بر آن م

 است.

داريد.  * قبل از پول قرض كردن از يك رفيق درست فكر هايتان را بكنيد كه به كدام بيشتر احتياج

كه بدست خود بر گردن خود ميافكنيم.  * قرض حلقه اسارتي است

* كسيكه قرض خود را ادا ميكند بر ثروت خويش ميافزايد. 

* وام بده و براي خود دشمن بتراش. 

* در اين دنيا از دو راه ميتوان موفق شد يا از هوش يا از ناداني ديگران. 

* براي آنكه تاريخ تا ابد دروغ باشدكافي است كه يك نفر حقايق را كتمان كند. 

* اشتباه را تصحيح نكردن خود اشتباه ديگر است. 

* تجربه بهترين درس زندگي است ولي افسوس كه براي ان بهاي گراني بايد پرداخت. 
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* خطا كردن يك كار انساني است اما تكرار ان يك كار حيواني. 

  جبران خليل جبران    كار تجسم عشق است . *

 باشي كه بد هستي . اپيكتوس اگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد*

و زور لميده باشد و اين بسيار درد آور است  تبهكار هميشه نگران كيفر خويش است حتي اگر بر زر*

 ديدگانش است . ارد بزرگ چرا كه سايه كيفر همواره در برابر

  بزرگمهر  اگر پرسند كيستي بايد هنرهاي خويش را بشماري .*

 رد بزرگ .      ااز زر هم با ارزشتر است آزمودگي انسانها ،*

و نيروي  آنكه پرسشهاي پراكنده در وادي هاي گوناگون را همزمان مي پرسد ، تنها مي خواهد زمان*

 ارد بزرگ  استاد را تباه كند .

  ارد بزرگ    هيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه نيست .*

 گوته     ناپايدار و فضيلت جاودانه است .  زيبايي*

 

حاليكه  بشكند درزورمند و قوي است ، مي تواند با مشت تواناي خود دهان ضعيفي را در هم  آنكس كه*

 پوشه       بايد بداند كه مشت درشت تري هم در آستين قويتري پنهان است . 

                                                              هستيم كه نداريم .   چيزهاييه آنچه كه داريم فكر مي كنيم ، درحاليكه پيوسته در انديشهما ندرتاً دربار*

 شوپنهاور
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                                                     آرزومند آن مباش كه چيزي غير از آنچه هستي باشي، بكوش كه كمال آنچه هستي باشي . *

 سلز دي

  هيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نكنيد . ارد بزرگ*

را كه بدست  مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي*

 آورده ايد دوست داشته باشيد.

 جرج برنارد شاو

                                                      دهند.  زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخي از زنان هستند كه نمي توانند خود را زيبا جلوه*

 برنارد شاو

                                                     من از عشق بدم مي آيد ، براي اينكه يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم . *

 تواين مارك

                                                            صديق ترين ،بي توقع ترين،مفيدترين و دائمي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است. *

 تواين مارك

دنيا  كمي عقل سليم، اندكي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين*

 چقدر آسوده و خوشبختيد.

 سامرست موام

 برنارد شاو     مردها را شجاعت به جلو مي راند و زنها را حسادت. *
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  گاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، فراموشي است. ارد بزرگ*

 كودكي باشيم كه در كنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي كند اما غافل ار شايد مانند*

اعماق آن اسرار  آنيم كه دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي كران در مقابل ديدگانمان وجود دارد كه در

 نيوتن        عظيم و شگفت انگيز نهفته است .

                                                            نوعي خوشبختي است .  گاه الزم است كه انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز*

  نيوتن

 است . سيسرون نفرت همان خشم و غضب است كه روي هم انباشته شده*

 نيوتن     كسي كه فكر نمي كند ، به ندرت دم فرو مي بندد . *

 هرگز نمي توان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد. سيسرون*

  شد كه همه اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي*

  زكرياي رازي         مي خواهند.

                                                      نها كه به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است.  نفهميد چه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و*

 علي شريعتي

باشيم بلكه  شناسي از ديگران مين خوشبختي اين نيست كه متوقع حقأبخاطر بسپاريم كه تنها راه ت*

 ديل كارنگي    باشد .  مين مسرت باطن خودمانأخوبيهائيكه به آنها مي كنيم بايد فقط بمنظور ت

  سقراط يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد .*
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 بدبخت كسي است كه نمي تواند ناراستي خويش را درست كند .*

 ارد بزرگ

 كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند.*

 (عليه السالم)امام علي 

شده به حقيقت  از هيچ انديشه ي تازه بدون فهم طرفداري نكنيد. بلكه خود با شك و انكار در آن وارد*

 موضوع برسيد. دكارت

                                      مطمئن نيست.  گرفتاري اين دنيا در اينست كه نادان از كار خود اطمينان دارد و دانا از كار خود*

 برتراند راسل

                                           قيمت و ارزش هر كس به اندازه كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد. *

 ليه السالم )ع (امام علي

 به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن.*

 شكسپير

 كانت   چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن. *

تنها بايد در دل  مي شوند، آنها را گرامي ترين ها و زيباترين ها در جهان نه ديده ميشوند و نه حتي لمس*

 هلن كلر  حس كرد. 

 المثل آلماني ضرب     نخستين قدم دشوار ترين قدم است. *
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سخت تر  عادت به هر چيزي ، نخست از تا عنكبوت سست تر است ولي پس از مداومت بدان رفته رفته*

  ساموئل اسمايلز  از زنجير ميشود.

 .تواناي اوست بهترين يار و پشتيبان هر كس بازوان*

   مثل آلماني      همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند.*

 وجود ناچيز خودم را در مقابل عظمت كائنات و اين دنياي بزرگي كه در آن زندگي در حيرتم كه*

  نيوتن             ميكنم،به چه تشبيه كنم. 

  شكسپير                .ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست*

  برند خود ساخته مي گويند. اشخاصي را كه از فرصت هاي مناسب زندگي خود كمال استفاده را مي*

 توتل

                                                                      آمده مانند ابري زودگذر است.  ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست*

 كنفوسيوس

  ساموئل اسمايلز            خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. *

 ترسد از زندگي لذت نتواند برد. اسپانيولي كسي كه از مرگ مي*

 كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند.*

  مثل آرژانتيني

 كسي كه خوب فكر مي كند الزم نيست زياد فكر كند. آلماني*
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 . اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت*

  توماس مان

 بودا       آزادي در بي آرزوئي است. *

  .كنيد، به فردا اميدوار باشيد ديروز را فراموش كنيد، امروز كار*

 پرستاره و وجداني آسوده. در عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني*

 كانت

هيچ كس به اندازه ابلهي كه * .بتواني چراغي به آن نصب كني سقف آرزوهايت را تا جائي باال ببر كه*

 سنت فرانسيس       دارد به يك مرد عاقل شباهت ندارد.  زبانش را نگه مي

 سراشيبي نداشته باشد. مثل اسكاتلندي تپه اي وجود ندارد كه*

 ليه السالم )ع (است. امام علي پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري*

                                                             پنهانش آشكار شود. كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي*

(عليه السالم) امام صادق 

 ضرب المثل آلماني       .براي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد *

ترك نماز  از امام باقر(عليه السالم)نقل شده است كه رسول خدا فرمود : ميان مسلمان و كفر چيزي جز *

نيست. واجب از روي عمد يا از روي سهل انگاري فاصله 

 فيثاغورث .     بايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو كنيم*
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                                                                ميزنيم.  خوشبختي توپي است كه وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي كند به آن لگد*

 شاتوبريان

 موال علي عليه السالم          .دنيا غنيمت احمقهاست*

                                                 .كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب نمي شود*

 مونتسكيو

 فرمود:هر كس از غيبت توبه كند و بميرد آخرين كسي است كه (عليه السالم)خداوند به حضرت موسي*

 .وارد بهشت ميشود،و هر كس با اصرار بر غيبت بميرد نخستين كسي است كه واردجهنم ميشود

  ارزش لبخند*

  . هزينه اي ندارد ، ولي بسيار چيزهاي گرانبها مي آفريند

به  . را كه دريافتش مي كنند غني مي سازد ، ولي كساني را كه آن را مي بخشند فقير نمي كند كساني

آنقدرها غني نيست كه بتواند بي آن  هيچ كس .سرعت برق مي آيد ، اما خاطره اش تا ابد پايدار مي ماند

  . منافع آن بهره مند گردد سركند و هيچ كس آن قدرها فقير نيست كه نتواند از

 .بركت مي آورد و نشانه دوستي و محبت است در خانه شادماني و خوشي مي آفريند ، در تجارت خير و

گرفت و يا دزديد ؛ زيرا كااليي زميني نيست و تا وقتي  آن را نمي شود خريد ، گدايي كرد ، قرض

  . بخشيده نشود ، به دست نمي آيد

ابرهاي اندوه و  آرامش پس از خستگي ، روز روشن پس از شب نااميدي ، خورشيد شادماني پس از
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  . بهترين پادزهربراي حل مسائل زندگي است

روز خود با فردي برخورد كرديد كه آنقدر خسته بود كه نتوانست به شما لبخند  و اگر در لحظه اي از

اندازه  آيا شما يكي از لبخندهاي زندگي بخشتان را به او هديه مي كنيد ؟... چون هيچكس به بزند ،

  . آدمهايي كه ديگر لبخندي ندارند تا نثار كسي كنند نيازمند لبخند نيست

 .پس سخاوت را آذين بخش رفتار خود كنيد تا اين هديه آسماني نثار همگان شود

                                                                       اندازه كافي عاقلند.  در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي كنند به*

 رنه دكارت

 ولتر      اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. *

 كلمنت استون      شما هماني هستيد كه فكر مي كنيد. *

 *رسول خدا فرمود :عذاب قبر بر اثر سخن چيني ، غيبت و دروغگويي است.

 .براي پرشهاي بلند، گاهي نياز است چند گامي پس رويم*

است نداند ، و  نفهمي و ناداني سه نوع است : يكي آنكه انسان هيچ نداند ، دوم آنكه آنچه را كه الزم*

 سوم آنكه آنچه را نبايد بداند ، بداند . دوكلوس

شدن (از  *ازحضرت علي (عليه السالم) نقل شده است: تكبر ورزيدن تو در هنگام زمامداري،خواري به هنگام بركنار

 كار) است.

 دانته    به ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد.*
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                                                      كسي كه به كسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است كه به برتري او اعتراف كرده است. *

 وال پول هراس

 اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد همان نتيجه اي را*

 .هميشه مي گرفتيد ميگيريد كه

 .*پيامير (صلي اهللا عليه وآله)فرمودند: روشني دل در اثر خوردن (مال) حالل است

. كسي كه همه راهها را مي جويد، همه را از دست مي دهد*

                                                                 نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. راكسي كه شهامت قبول خطر*

 محمدعلي كلي

 .                                       هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش خواهد گشود*

 (عليه السالم)امام حسين 

                                                                             .بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او*

 هميلتون

*پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) فرمود:از رشوه بپرهيزيد كه كفر خالص است و صاحب رشوه بوي بهشت را 

 نمي شنود.

.                                                    دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند*

 دور وبل
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*حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله) فرمودند: خداوند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و كسي را كه بين آن 

 ميرود،لعنت كرده است  دو راه

                                        ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد. *

  خليل جبران جبران

 روسو .مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد*

 ناپلئون هيل دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. *

مترين چيزي كه در آخرالزمان يافت ميشود ، برادر مورد اطمينان ك*حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله):

 .يا پول حالل است

 .كنيم دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست، سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا*

                                                      اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. *

 مترلينگ موريس

* حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله):بر مردم زماني ميايد كه اگر كسي بر دين خود شكيبا باشد مانند 

 گرفته است  كسي است كه آتش در دست

 تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم. سانتابان*

 پاسكال.سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند*
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خردان شيعه و  نادانان و كم فرموده اند : حضرت مهدى(عليه السالم) به محمد بن على بن هالل كرخى*

 .كسانى كه بال پشه از ديندارى آنان محكمتر است، ما را آزردند

 كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي.*

 ولتر

.  سجده شكر از الزمترين و واجبترين مستحبات است:حضرت مهدى(عليه السالم)*

 عمر آنقدر كوتاه است كه نمي ارزد آدم حقير و كوچك بماند. ديزرائيلي*

كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده ايم ، ي ما در رعايت حال شما كوتاهى نم:حضرت مهدى(عليه السالم)*

كردند. از خدا بترسيد يآورد و دشمنان، شما را ريشه كن ميكه اگر جز اين بود گرفتارى ها به شما روى م

. و ما را پشتيبانى كنيد

 اسكات پك .ما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پيموده ايم مي توانيم هدايت كنيم*

 و  ز حضرت مهدي(عليه السالم) نقل شده است : به نام خداوند بخشنده مهربان . لعنت خدا و فرشتگان*ا

 همه مردم بر كسي كه يك درهم حرام از مال ما را بخورد.(خمس)

                                                                     اگر زيبايي را آواز سر دهي ، حتي در تنهايي بيابان ، گوش شنوا خواهي يافت. *

 جبران خليل

پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه وآله وسلم) فرمود: هر كسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر *

 آن كار پاداشى نگيرد، من پاداش دهنده او خواهم بود.
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                                                     .آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است*

 مترلينگ

رسول خدا(صلى اهللا عليه وآله وسلم) فرمود : در روز جمعه ساعتى است كه بنده مسلمان در آن وقت *

از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند، و آن وقتى است كه نيمه خورشيد به سوى مغرب چيزى 

. نزديك گردد

 برده يك ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادي كه به او كمك مي كنند.*

 فرانسوي بردير

 بهتر است ثروتمند زندگي كنيم تا اينكه ثروتمند بميريم. جانسون*

 بزرگترين عيب براي دنيا همين بس كه بي وفاست.*

 حضرت علي عليه السالم

كسي رو  دنيا اين قدر بزرگه كه هر كسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي كنيد به جاي اينكه جاي*

. بگيريدجاي خودتون رو پيدا كنيد

 چارلي چاپلين

 ياورى جز خداوند عزّوجّل ندارد برحذر باشيد از ستم كردن به كسى كه* امام حسين (عليه السالم) :

 گاندي.         از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار*

                                                           .، تلف مي كنند  همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تالش براي نشان دادن ويژگي هايي كه ندارنداًتقريب*
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 سامول جانسون

                                           .رميده ، مديون كسي است كه مدت ها قبل درختي كاشتهآشخصي كه امروز زير سايه اي *

 وارن بوفه

بر هر مسلمانىكه ما را بشناسد سزاوار است كه در هر شبانه روز عملش را بر * امام صادق (عليه السالم) :

خود عرضه دارد و خود حسابگر خويش باشد، اگر حسنه ديد بر آن بيفزايد، و اگر گناه ديد از آن 

 آمرزش خواهد تا اين كه روز قيامت رسوا نشود

 .براي آن كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود ، هيچ راهي دور نيست*

 موريس مترلينگ

 اگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي كه بد هستي .اپيكتوس*

شخص شكرگزار، به سبب شكر، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتى كه باعث *امام هادي (عليه السالم) :

 .شكر شده است. زيرا نعمت، كاالى دنياست و شكرگزارى، نعمت دنيا و آخرت است

                                         .درد و رنج است خاطره يك خوشبختي هرگز خوشبختي نخواهد بود اما خاطره درد و رنج هميشه*

 لردبايرون

 . يكي از ناشناخته ترين لذت ها در زندگي حرف زدن با خويشتن است*

  فرانسيس اواتر

.   بروس لي  *استقامت درمشكالت موفقيت را به دنبال دارد
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 *يكي از علل بزرگ شكست ،فقدان تمركز حواس است. بروس لي

*اگر شما فقط به هدف فكر كنيد وشروع نكنيد هرگز بدان نخواهيد رسيد.                                      

بروس لي 

به صراحت ذكر  عليه السالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در يكى از سفارش هاى خود به امير مؤ منان*

 :اين امت طاقت انجام آن را ندارند  يا على سه چيز است كه:عملى را بيان مى كنند

  قلب حق دادن به مردم انصاف و از صميم- 2 مساوات و برادرى - 1

؛ بلكه  نيست سبحان اهللا ، و الحمد هللا ، و ال اله اهللا ، و اهللا اكبر ذكر خداوند در هر حالى ؛ و ذكر تنها -3

 .بترسد و آن حرام را ترك كند ذكر اين است كه اگر كسى به حرامى از حرام هاى الهى بر خورد كرد، از خداوند

   .                                                         *براي دشمنانت كوره را آنقدر داغ مكن كه حرارتش خودت را هم بسوزاند

 (شكسپير)

به امام حسين (عليه السالم) عرض شد: بيم تو از پروردگارت چه فراوان است؟ فرمود: در روز *

 قيامت جز آنكس كه در دنيا خوف خدا داشته كسي ايمن نيست.

 *اگر هر روز راه راعوض كني هرگز به مقصد نخواهي رسيد. (باالنش)
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از امام حسين (عليه السالم) پرسيدند: ادب چيست؟ فرمود: اين است كه از خانه خود بيرون آيي و *

 با هيچ كس برخورد نكني مگر آنكه او را برتر از خود ببيني.

*هر گفتاري وكرداري را با ترازوي عقل بسنجيد وآنگاه اگر نيك آمد به پيروي از آن پردازيد                                                                

 (زرتشت)

 *دروغ مثل برف است كه هر چه آنرا بغلطانند بزرگتر ميشود.(مارتين لوتر)

 هر كس در مقابل خدا خود را خوار نشمارد، داراى عزت نخواهد شد.* امام علي (عليه السالم) :

 . ، پزشك پولش را مي گيرد خدا شفا مي دهد* 

اگر جهانيان بخواهند چيزى به تو بدهند و خداوند نخواهد نمى توانند و اگر * امام علي (عليه السالم) :

جهانيان بخواهند چيزى را كه خداوند براى تو خواسته از تو منع كنند، نمى توانند. بنابراين وقتى چيزى 

 مى طلبى از خدا بطلب و وقتى كمك مى جويى از خدا بجوى.

*لقمان حكيم: اي جان فرزند هزار حكمت آموختم كه ازآن چهارصد انتخاب نمودم ، ازچهارصد هشت 

كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات است : 

 –-دوچيزرافراموش كن( به كسي كه خوبي كردي 2 مرگ ) –-دوچيز رافراموش مكن ( خدا 1

 ازكسي كه بدي ديدي )
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- برسرسفره اي كه حاضر شدي شكم 2-درمجلس كه واردشدي زبان نگهدار1اما چهارچيز ديگر : 

- درنماز كه واردشدي دل نگهدار 4- درخانه اي كه واردشدي چشم نگهدار3نگهدار

- دائم به 2- شاد بودن بدون دليل 1بياموزد :  آدم بزرگ يك بچه همواره مي تواند سه چيز به يك* 

 . كردن آنچه با تمام وجود مي خواهد - تقاضا3كاري مشغول بودن 

 .است كه در همان جا بماند افتادن در گل و الي ننگ نيست ننگ آن* 

  گوته.كه رازي دارد، كتمان كند كسي كه مي خواهد رازي را حفظ كند بايد اين واقعيت را*

خواجه عبداهللا انصاري : پيوسته رنج مردم از سه چيز است : زودتر از وقت چيزي را مي خواهند و از *

 قسمت ، بيش مي خواهند و آن ديگران  از آن خويش مي خواهند .

به حضرت موسي (عليه السالم)  وحي شد كه شش چيز را در شش جاي قرار دادم ، مردم در شش جاي * 

ديگر به دنبال آن مي گردند . 

من آسايش را در بهشت خلق كردم ،  مردم در دنيا به دنبال آن مي گردند .    -1

 من رفعت و بزرگي را در تواضع قرار دادم ،  مردم در تكبر آن را مي جويند .- 2

 من عزت را در بيداري شب قرار دادم ، مردم در دربار سالطين طلب مي كنند .- 3

 من دعاي مستجاب را درغذاي حالل قرار دادم ، مردم در سروصدا دنبال مي كنند- 4

 من علم را در غربت قرار دادم ،  مردم در وطن جست وجو  مي كنند .- 5
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 من رضاي خود را مخالفت با هواي نفس قرار دادم ، مردم در تبعيت از نفس مي طلبند  -6

 .خداوند خورشيد را در جايي نهاد كه گرم كند ولي نسوزاند فاصله تابش خود را بر ديگران تنظيم كن* 

 بسطامي بايزيد.مي نمايي  يا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه*

  تولستوي.خطرناكترين كلمات اينست: همه اين جورند بدترين و*

 !مي شود پنهان بماند حقيقت چيزي نيست كه نوشته مي شود .. آن چيزي است كه سعي*

 .را ندارد كسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي*

 فرانكلين بنجامين

                                                 .كنيد، اينها نقره و آنها طال هستند دوستان جديد پيدا كنيد اما دوستان قديمي را هم حفظ*

 پرمودابترا

كني قبول نمي كنند و اگر بدگويي كني  نه از خودت تعريف كن و نه بدگويي.اگر از خودت تعريف*

 كنفوسيوس         .پنداشت بيش از آنچه اظهار داشتي تو را بد خواهند

 امانوئل كانت : در عالم دوچيز است كه از همه زيباتر است ، آسماني پرستاره و وجداني آسوده *

 .دروغ مي گويد كسي كه زياد حزف مي زند، يا زياد مي داند يا زياد*

 بايستي و به طرف هر سگي كه پارس مي كند سنگ پرتاب كني، هرگز به مقصد اگر قرار باشد*

 استرن الرنس        .نمي رسي
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فهميده اند، هيچكس در جمع اينهمه پر حرفي  اگر مي دانستند تا كنون چند بار حرفهاي ديگران را بد*

 يوهان ولفگانگ گوته              .نمي كرد

 پيكاسو : اگر آيينه نبود من هميشه خود را جوان مي دانستم .*

 .ديل كارنگي : براي زندگي فكر كنيد  ولي غصه نخوريد*

                                              .شكل ديگري از ديوانگي است ديوانگي بشر آنچنان ضروري است كه ديوانه نبودن خود*

 پاسكال

ايستادن، راه رفتن، دويدن و باالرفتن آموزد. پرواز  آنكه مي خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي بايد*

 نيچه    .نمي كنند را با پرواز آغاز

                                                                .نمي توانيد با مشت گره  كرده دست كسي را به گرمي بفشاريد هيچوقت*

 گاندي

  فيثاغورث.است براي تربيت اراده بهترين زمان ايام جواني*

 شناخت باطن وسيرت مردم را در حين بدبختي آنان مي توان*

 نبي دانيال

 چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه ناچارخواهيد بود چيزهايي را كه بدست مراقب باشيد*

 .آورده ايد دوست داشته باشيد

 جرج برنارد شاو
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نكنند اما مي توانيم نگذاريم كه روي سر ما  نمي توانيم كاري كنيم كه مرغان غم باالي سر ما پرواز*

 چيني ضرب المثل           .آشيانه بسازند

 پايان است . شايد اين بدين معناست كه پايان UنمازU*در شگفتم كه سالم آغاز هر ديداريست ، ولي در 

 نماز ، آغاز ديدار است . دكترعلي شريعتي

*يكي به خدا ميگه خدايا اين كوها واسم طال كن خدا واسش طال ميكنه ميگه تا كور بشه هركي چيز كم 

. از خدا ميخواد، چشماش كور ميشه

. *خطرناكترين دوست ما عزيزترين دوست ماست.زيرا رازهاي ما با اوست

 آمد تو با پا آمدي بايد بگردي برو با UنداU*به كعبه گفتم تو از خاكي منم خاك، چرا بايد دور تو بگردم. 

 دل بيا تا من بگردم.

 در جواب گفت : چون من دروغم و تو UزندگيU*مرگ از زندگي پرسيد چرا من تلخم و تو شيريني؟ 

 حقيقت.

اما اگر خوب  اگر بد بازي كني ميبازي ، ، اگر بازي نكني ميگن بلد نيستي : *زندگي مثل شطرنج هست

 .  بازي كني همه مي خوان شكستت بدن

*تا خود را از هر جهت كامل و شايسته نديدي , قضاوت نكن. 
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*پوشكين : شايد زندگي قصه اي است كه كودكان از آن آگاهند كه زندگي را با گريه آغاز مي كنند. 

. از ديروز بياموز براي امروز زندگي كن و اميد به فردا داشته باش*

 انيشتن آلبرت

. انسان همچون رودخانه است هرچه عميق تر باشد آرام تر است*

 )صادق(ع  امام.هرچه بيشتر دعا كنيد خداوند بيشتر دوستتان خواهد داشت *

متوقع اند كه رفتارشان بايد (سرمشق) ديگران  برخي حتي يك سياه مشق هم در زندگيشان ننوشته اند و*

. باشد

. مع اولين چاهي است كه شيطان سر راه انسان حفر ميكند*ط

 كسي كه از زنش بد مي گويد به خودش بي احترامي كرده است.*

 اسكاتلندي

  ايرلندي        آفتاب هر مادري پيشاني كوچك فرزند اوست.*
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زن خوب نه تنها همسر است بلكه يك كوه طالست، كسي كه داراي چنين زني است، ثروتمند است *

 ولو اين كه تنها او را داشته باشد. اسپانيولي

 رد بزرگ. ا از ارزش آدمي مي كاهد ، مگر ديدار پدر و مادر ميهماني هاي فراوان* 

 خويشتن و مردم را هنگامي مي شناسي ، كه تنها شوي . ارد بزرگ* 

 بزرگ اگر مي خواهي بزرگ شوي ، از كردار نيك ديگران فراوان ياد كن . ارد* 

                                                                      مي روي .  به من بگو قبل از آمدن به اين دنيا كجا بودي؟ تا بگويم بعد از مرگ كجا* 

 شوپنهاور

خردمند آنست كه  خردمند آن نيست كه چون در كاري مي افتد بكوشد تا از آن كار بيرون آيد،* 

  الملوكةنصيح   بكوشد در كاري نيفتد . 

                                                  دهيم.  برنامه ريزي، آوردن زمان آينده به حال است تا بتوانيد اكنون براي آن كاري انجام* 

 آلن الكيس

                                             انتخاب كرده است .  دوستان عبارت از خانواده اي هستند كه انسان اعضاي آن را به اختيار خود* 

 آلفونس كار
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 انسان در همان لحظه كه تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است . والتر* 

بدهند كه چرا غذا شور  زنان تحصيلكرده همسران خوبي از آب در مي آيند , زيرا براي اينكه توضيح* 

 هاپ باب         يا بيمزه شده است كلمات بيشتري در اختيار دارند. 

                                                          خواهد شد .  كسيكه پشت االغ باد به غبغب بيندازد ، چون اسب سوار شود پاك ديوانه* 

 ارسطاطاليس

 حكيمان مال را از براي آن دارند كه محتاج لئيمان نگردند .* 

 طاليس ارسطا

 ديده و گوشهايشان ،  سالها را با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت كنيد كه چشمهايشان ، چهره ي* 

 نواي زندگي را شنيده است . جبران خليل جبران

را بر بدن دارد كه كسي  كسي كه براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او كتي* 

 را ياراي پاره كردن آن نيست. هنري النگ فلو

باشيد كه در برابر حوادث  اگر قدرت نداريد كه با نيروي خود مشكل ها را در هم بشكنيد الاقل مرد* 

 حسن صباح        بايستيد . 

www.takbook.com



  ازهرباغ گلي  ناصرنظارات

 

 
126 

 

 نيچه بايد دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي كنند . فردريش* 

                                                             مي آشامد . زمين نيز مانند ما در جستجوي خوراك است و از اين مردم مي خورد و* 

 ابوالعالء معري

و بمان تا سخنش را  چون به كسي اجازه دادي كه در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مكن* 

 بزرگمهر     به پايان برد . 

  مولير .مانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است* 

                                                                                               ارد بزرگ. درون سراي او جست و جو ميكند دشمن ابزار نابود ساختن آدمي را ، در* 

 تواين از دواج قرارداد دونفره اي است كه در همه دنيا اعتبار دارد. مارك*

                                                       پاك باخته است .  آنكه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنكه شهامت خود را باخت* 

 سروانتس

 بزرگ  سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد آنكه پياپي*

گناهان را هم بدون  اگر با خونسردي گناهان كوچك را مرتكب شديم ، روزي مي رسد كه بدترين*

 خجالت و پشيماني مرتكب مي شوبم . شوپنهاور
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                                                   . زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است كه به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟*

 پاتريك هانري

 بزرگ خموشي در برابر بدگويي از دوستان ، گونه اي دشمني است . ارد*

نگيريم مجبور به  ما در زندگي مرتبا با درسهاي تازه اي روبرو مي شويم و تا زماني كه درسي را ياد*

 آندرو متيوز              گذراندن دوباره آن هستيم.

 گاندي      خود را قرباني كنيم بهتر است تا ديگران را.* 

 بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند . امرسون* 

  ارد بزرگ. ديگر سربازان را به خطر مي افكند سربازي كه مي ترسد ، جان خود و* 

 زيبايي غير از اينكه نعمت خداست. دام شيطان نيز هست . فردريش نيچه* 

                                                                              پتياگور.فكر كرد   خيلي بيشتر از يك نطق بايد"نه" يا "بله"براي تلفظ كوتاهترين كلمه *

                                                               است . نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آوردهه هركس قادر به تملك و اراد*

 پرسليس
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تكرار مي كنيم ما اين نخ را  هر عادتي در ابتدا مانند يك نخ نازك است . اما هربار كه يك عمل را*

طناب و بلندي مي شود كه براي هميشه به دور  ضخيم تر مي كنيم و با تكرار عمل نهايتا اين نخ تبديل به

 ماردن  اريسون سووت           مي پيچد. فكر و عمل ما 

                                                      آلبرت انيشتين.مي كند  عشق مانند ساعت شني همان طور كه قلب را پر مي كند مغز را خالي * 

                                                    بزرگمهر.نمي بندد  خردمند به چيزي كه اگر به دستش نيايد غمگين و دل آزرده شود ، هرگز دل*

 ادوارد يانك          تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست . *

 آدم شجاع يكبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانك*

                                                    هانري استانتون.يافت  تمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد* 

كه خوراك جانوران ديگر  دودماني كه بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند ، به كالبد بي جاني ماند* 

 ارد بزرگ  شود .

 مستمند كسي است ، كه دشواري و سختي نديده باشد . ارد بزرگ* 

ژري تايلر: زندگي مانند لبخند ژوكوند است، در نظر اول به روي بيننده تبسم مي كند، اما اگر در او * 

. دقيق شوي مي گريد
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  نيچه :آرامش مدام نيز كسل كننده است. گاهي طوفان هم الزم است. فردريش* 

 را  اگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم بلكه چون آن   *

 شوپنهاور         مي خواهيم برايش دليل پيدا مي كنيم. 

 بهترين درمان براي قلوب شكسته اين است كه دوباره بشكند . سام منتز* 

                                                                                     سعدي .انديشه كردن به اين كه چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين كه چرا گفتم*

 ارد بزرگ       زيباترين خوي زن ، نجابت اوست . *

  ارد بزرگ         بدگويي ، رسوايي در پي دارد .*

                                                .  خـواهـم آموخـت خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مردن را*

 علي شريعتي

 . مي شود با ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود *

 ارد بزرگ
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                                                          اگر شغلي داري كه هيچ سختي در آن نيست پس بدان كه اصالً شغل نداري. *

  ماكلوم اس فوربس

 بخش بزرگي از ادب آدمي برآيند ريشه نژادي و خانوادگي است . ارد بزرگ*

                                                   كنند .   آنها ميهبيشتر بدبختي هاي ما قابل تحمل تر از تفسيرهايي است كه دوستانمان دربار*

 كولتون

 ميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگاجز نا*

خانواده هستيم مراقب  پيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم . وقتي تنها هستيم مواظب افكار خود ، وقتي با*

 داستال مادام         اخالق خود و وقتي كه در جامعه مي باشيم مواظب زبان خود . 

 در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد ؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران*

  البروير   .                                                                      

                                                             . آنكه به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است ارزش ياد كردن ندارد*

 ارد بزرگ

 آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار را مي چشند . ارد بزرگ*
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را به دقت بسته  خوشبختيها و موفقيت كه به من روي آورده از درهايي وارد شده است كه آنهاه هم*

 بايرون       بودم . 

نيكي  چون بخشنده اي با مستحق بخشش و كرم كرد در دل احساس شادي و فرح كند ، و ببالد . اما*

خار خشك گل نمي  كردن به ناسزاوار روا نيست ، چه او هرگز قدر احسان را نمي شناسد و همچنانكه از

بپرسيم دور نيست كه به گونه اي  رويد ، ارج نهادن به نيكي را نمي داند . اگر از گنگي يا كري چيزي

                                                                           بزرگمهر.احسان را بشناسد و سپاس گويد  پاسخ گويد ، اما نشدني است كه نااهل و ناسزاوار قدر

است نداند ، و  نفهمي و ناداني سه نوع است : يكي آنكه انسان هيچ نداند ، دوم آنكه آنچه را كه الزم*

 سوم آنكه آنچه را نبايد بداند ، بداند . دوكلوس

روي سر شما  خوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال كنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد،*

 هيوم          خواهد نشست. 

 جواني صندوق در بسته اي است كه فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوكلوس*

مي آورم  براي اراضي كشورم هيچ وقت گفتگو نمي كنم بلكه آن را با قدرت فرزندان كشورم به دست*

  نادر شاه افشار                           .
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كشورم را  فتح هند افتخاري نبود ، براي من دستگيري متجاوزين و سرسپردگاني مهم بود كه بيست سال*

اگر بدنبال افتخار بودم  . ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد كمال بر مردم سرزمينم روا داشتند

 خوي ايراني من بدور بود . سالطين اروپا را به بردگي مي گرفتم . كه آنهم از جوانمردي و

 نادر شاه افشار

                                                           شيرين ترين سخنان در زندگي ، خوش آمد گويي بي غل و غش زن به شوهر خويش است . *

 ولز جورج

  تولستوي ميان آدميان چيزي نيست جز ديوار هايي كه خود ساخته اند .*

 زبان يگانه آلت تيزي است كه با استعمال زياد تيزتر مي گردد . واشنگتن ايروينگ*

 هنگامي كه همه مانند يكديگر مي انديشند، در واقع كسي نمي انديشد. والتر ليمپن*

 نيچه      آنكه پرنده نيست نبايد بر پرتگاهها آشيان سازد . *

                                    عاجز است  اي مهر مادري كه مقدس ترين محبت ها هستي ، از وصف عظمت آسماني تو زبان زميني ما*

 وباهاروف

 كسيكه فقط يك دين را مي شناسد دين دار نيست . ماكس مولر*
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                                                                             افشار  نادر شاه. نخواهد رسيدياگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به جاي*

 اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريك مشو . ارد بزرگ*

 كودكي كه گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام*

  ارد بزرگ     .  قهرماني است هاي

                                                                         ديوژن.دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اينكه بيشتر بشنويم و كمتر بگوييم*

                   بيرون مي آورد  به الك پشت ها نگاه كنيد، آنها تنها وقتي پيشرفت مي كنند كه سرشان را از الك خود*

 جيمز بريانت

  . فردريش نيچه آن كس كه نمي تواند فرمان دهد بايستي فرمان ببرد*

بقيه زندگي من   امروز، اولين روز از"بيشتر مردم به پشت شيشه خودروهايشان اين برچسب را مي زنند:*

است و مي خواهم   امروز، آخرين روز زندگي من" من ترجيح مي دهم اينگونه تصور كنم:"است.

  وين داير  " فرصتي ندارم. طوري زندگي كنم كه انگار ديگر هيچ

 آدمي كه پول ندارد مانند كماني است كه تير ندارد . فوللر*

.  آنكه از دست روزگار به خشم مي آيد ، هر آنچه آموخته بيهوده بوده است *
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 اگر توانايي عالمان ايران از جهان علم گرفته شود چيزي جز سياهي باقي *

 پور سينا                          . نمي ماند

ولي از طرز سلوكشان  انسانها با دو چشم و يك زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببينند ،*

اند ، زيرا همان افرادي كه كمتر ديده  اين طور استنباط مي شود كه آنه با دو زبان و يك چشم تولد يافته

 اند ، دربارة همه چيز اظهار نظر مي كنند . كولتون اند بيشتر حرف مي زنند و آنهاييكه هيچ نديده

به هنگام غروب  بدگماني ميان افكار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است كه هميشه در سپيده دم يا*

                                                                           مي كند .   كه نور ظلمت بهم آميخته است بال فشاني

 بايگون

آيا كسى را كه فرداى قيامت، آتش بر او حرام است به شما معرّفى حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) : *

 نكنم؟ گفتند: آرى، اى پيامبر خدا. فرمود: كسى كه متين، خونگرم، نرمخو و آسانگير باشد.

گفته اش گوش  انسان وقتي كه بلند حرف بزند صدايش را مي شنوند ، اما وقتي كه يواش حرف بزند به*

 پل رينو     مي دهند .
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 يكاسو. پبراي جوانمردي و مروتي كه به هر كس مي كني انتظار هيچ پاداشي نداسته باش*

 وزن يك تهمت ، سنگين تر از هزار هزار دشنام است . ارد بزرگ*

  ارد بزرگ آنكه كارش را دوست ندارد خيلي زود پير مي شود .*

مي انديشيم  وقتي در زندگي به داشتني هاي خود فكر مي كنيم خود را خوشبخت و زماني كه به نداشته*

 تناجيو      ما در تصور خود ماست .  وبدبختيخود را بدبخت حس مي كنيم . پس خوشبختي

ـ يارى دهنده 1چهار دسته اند كه من، روز قيامت، شفيع آنها هستم:*حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) :

ـ 4ـ دوستدار اهل بيتم به قلب و زبان،3ـ برآورنده حاجات اهل بيتم به هنگام اضطرار و ناچارى،2اهل بيتم،

 و دفاع كننده از اهل بيتم با دست و عمل.

 غروب جان آدمي ، سپيده دمي به جهان ديگر است . ارد بزرگ*

بوديم ،  هيئت هاي مسيحي وقتيكه به سرزمين ما آمدند داراي آيين مقدس بودند و ما صاحب زمين*

 يك دهقان آفريقايي             اكنون آنها مالك زمين هستند و ما داراي آيين مقدس . 

                                                                 پلورك .هرگز نبايد چيزي را كه نمي توانيد بهتر از آن را جايگزينش سازيد از بين ببريد*
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خودمان بر  وقتي با انگشت به كسي اشاره مي كنيم ، به ياد داشته باشيم كه سه انگشت ديگر به طرف*

 فن لوبرتيس     گشته اند . 

                                       . گريه در روزهاي مصيبت ، چون باران در صحراي سوزان سبب ادامه زندگي مي گردد*

 فرانسوا كوپه

اگر دين به ستاره ثريا رسد، هر آينه مردى از سرزمين پارس ـ يا اين *حضرت محمد(صلي اهللا عليه وآله) :

 كه فرموده از فرزندان فارس ـ به آن دست خواهند يازيد.

 هيچ مريضي ، مريضتر از كسي نيست كه روز تعطيلش بيمار شده باشد . بيل وگان*

  جك لندن         هيچ مي داني فرصتي كه از آن بهره نمي گيري، آرزوي ديگران است؟!*

                                             چه زيباست هنگامي كه در اوج نشاط و بي نيازي هستي دست به دعا برداري . *

 جبران جبران خليل

ممكن است شيشه  يف و شكستني است . هرگز توانايي مقاومت او را نيازماييد . زيرار ظهزن مانند شيش*

 سروانتس  ناگهان بشكند . 
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شرافتمندانه اي بدست  هواخواه مرگ در راه سربلندي وطن يا با قهرماني به شهادت مي رسد يا زندگي*

 مي آورد. جمال الدين اسدآبادي

محو نمي  سف ، ابرسياهي است كه آسمان ذهن آدمي را تيره مي سازد در حالي كه تاثير جرائم راأت*

 جبران خليل جبران         .  كند

 . آدم پرحرف ، تخم مي پاشد و آدم خاموش درو   مي كند

« اقليدس » 

 . آدميزاد بر چيزي كه از آن منع شده ، سخت حريص است 

  «حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله)» 

 . آزاد كسي است كه شهوات خودرا ترك گويد 

« حضرت علي (عليه السالم) » 

 گالبي : ترشح بزاق دهان را زياد مي كند ، براي فشار خون اگر بطور مرتب گالبي بخورند 

خوب است و خون آنها را تصفيه ميكند و نيز گالبي براي بيماران قندي بي ضرر است وسوزش 

مجراي ادرار را بر طرف ميكند . 

 انجير : خوردن انجير در فربه كردن بي نظير است . فايدة بزرگ انجير چه خشك وچه تازه براي 

درمان يبوست مي باشد . 
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 نارنگي : اين ميوه مفرح قلب ، رافع خفقان ، مدر ، مسكن كيسه صفرا وفرونشاننده لهيب معده 

وكبد است . 

 خرما : كليه وكمر را تقويت مي كند همچنين برا ي سنگ مثانه وامراض سينه مفيد است و خون 

را زياد مي كند . 

 انار : مهمترين تصفيه كننده خون وبراي كم خوني نيز مفيد است 

 خوردن خربزه وعسل با هم بسيار خطرناك است تا جايي كه گفته اند درون معده به مانند نمد 

ميشود . 

 

                                                                            «  آب هر قدر هم پر ارزش باشد ، وقتي كه بو گرفت ، بايد دورريخته شود .   «چيني

 . آسايش بخيل از همه كَس كمتراست 

«حضرت محمد (صلي اهللا عليه وآله)» 

 . آنچه در آسمانها وزمين است ، خدا را تسبيح ميكند 

« قرآن مجيد » 

 .آن چيزي كه ملتها را مي سازد ، فرهنگ صحيح است 

« امام خميني (ره) » 

 

 ‹‹ پايان ››
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