باسمه تعالی

مجموعهای از سخنان امام صادق)ع(
به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت آن حضرت
 خداى عز!وجل! فرموده است :مردم خانوادهی منند ،پس محبوبترین آنها نزد من كسى است كه با آن,,ان مهرب,,انتر و در راه ب,,رآوردن نیازهایش,,ان
كوشاتر باشد) .میزانالحکمه ،ص (953
 برشما باد خیرخواهى براى خدا نسبت به خلق او ،زیرا هرگز خداوند را با عملى بهتر از این كار ملقات نخواهى كرد) .میزانالحکمه ،ص (6295
 مردم بیش از آن كه با عمر خود زندگى كنند ،با احسان و نیکوكارى خویش مىزیند و بیش از آن كه به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند بر اث,,ر
گناهان خویش در مىگذرند) .میزانالحکمه ،ص (49
 به خدا قسم مؤمن هرگز مؤمن نیست مگر آنکه براى برادر خود همچون بدن باشد كه هرگاه رگى از او بجنبد دیگر رگهایش با آن همصدا ش,,وند.
)میزانالحکمه ،ص (393
 یکى از محبوبترین كارها نزد خداى عز!وجل!  ،شاد كردن مؤمن است :بر ط,,رف ك,,ردن گرس,,نگىاش ،ی,,ا زدودن ان,,دوهش ،ی,,ا پرداخت,,ن قرض,,ش.
)میزانالحکمه ،ص (953
 دعاى مسلمان براى برادرش درغیاب او به دعا كننده روزى مىرساند و بل را از او بر مىگرداند و فرشتهای به او مىگوید :تو را نی,,ز دو چن,,دان آن
دعا باد) .میزانالحکمه ،ص (1687
 میسزد كه مسلمانان در رفت و آمد با هم و نیکی كردن به هم و یاری رساندن به نیازمندان و مهربان بودن با یکدیگر تلش كنند ،تا چنان باشند
كه خدای بزرگ به شما فرمان داده است]» :آنان كه با رسول خدا)ص( هستند[ با یکدیگر مهربانند« ]سورهی فتح ،آی,,ه  .[29ب,,ا مهرب,,انی ب,,ا ه,,م
زندگی كنید ،و اگر از نیازمندی و گرفتاری دیگران مطلع نشدید ]و در آن باره كاری نکردی,,د[ متأس,,ف باش,,ید ،چن,,انکه انص,,ار در روزگ,,ار رس,,ول
خدا)ص( چنین بودند )الحیاه ،ج  ،5ص (140
 مسلمان برادر مسلمان است .و حق مسلمان بر برادر مسلمانش این است كه اگر برادرش گرسنه باش,,د س,,یر نخ,,ورد ،و اگ,,ر ب,,رادرش تش,,نه اس,,ت
سیراب نشود ،و هر گاه برادرش جامه ندارد جامه ]زیادی[ نپوشد ،پس حق مسلمان بر برادر مسلمان خود حقی ب,,زرگ اس,,ت) .الحی,,اه ،ج  ، 5ص
(141
 مردی نزد امام صادق)ع( آمد و سلم كرد؛ پس ]از شنیدن جواب سلم[ ،امام از او پرسید :حال برادرانت ]در محلی ك,,ه زن,,دگی میكن,,ی[ چگ,,ونه
است؟  ...آن مرد آنان را ستود و بسیار ستایش كرد .امام فرمود » :خیررسانی ثروتمندانشان به فقی,,ران چگ,,ونه اس,,ت؟«  ...گف,,ت» :ان,,دک اس,,ت«.
فرمود» :رفتن ثروتمندان به دیدار فقیران چگونه است؟« گفت :اندک است .فرمود» :كمک مالی مالداران به فقی,,ران از چ,,ه ق,,رار اس,,ت؟« آن م,,رد
گفت :شما از اخلق و آدابی می پرسید كه در نزد ماها كمتر یافت میشود! امام فرمود» :پس آنان چگونه میپندارند كه شیعهاند؟« )الحی,,اه ،ج ،5
ص (169
 به یکى از اصحاب خود فرمود» :با بدهکارت چه كردى؟« آن مرد گفت» :آن زنازاده؟« حضرت با خشم نگاهی ب,,ه او ك,,رد ،آن م,,رد چنی,,ن گف,,ت:
»فدایت شوم ،او مجوسیاى است كه با خواهر خود ازدواج كرده است!« حضرت فرمود» :آیا نه این است كه این عمل در آیین آنها ازدواج محسوب
مىشود؟« )میزانالحکمه ،ص (4797
 اهل خیر )كار نیک( ،نخستین كسانیند كه پا به درون بهشت میگذارند) .الحیاه ،ج  ،5ص (151
 كسى كه به نیکى راغب نباشد به پشیمانى گرفتار آید) .میزانالحکمه ،ص (6281
 نبخشیدن آنچه موجود است از بدگمانی به معبود است) .الحیاه ،ج  ،5ص (711
 هر كه در نهان كارنیک انجام دهد ،برایش ]عملی[ نهانى نوشته مىشود و چون آن را به زبان آورد ،آن عمل نهانى پ,,اک مىش,,ود و عمل,,ى آش,,کار
نوشته مىگردد و اگر براى دومین بار به زبان آورد عمل آشکار هم پاک مىشود و برایش ریا مىنویسند) .میزانالحکمه ،ص (1951
] به مردى كه از ایشان سفارشى خواست فرمود [:بار و بنهات را آماده ساز و توشهات را پیشاپیش بفرست و خود وصى خودت باش به دیگ,,رى نگ,,و
كه آنچه را به كار تو مى آید برایت بفرستد) .میزانالحکمه ،ص (6843
 خداوند عز!وجل! هیچ چیزى مانند مرگ نیافریده است كه در عین آن كه یقینى است و هیچ شکى در آن نیس,,ت ،چون,,ان ش,,کى اس,,ت ك,,ه در آن
یقینى نباشد) .میزانالحکمه ،ص (5665
 هر گاه جنازهای را بر دوش كشیدی ،تصور كن این تو هستی كه بر شانهها حمل میشوی ،یا گویی از پروردگارت میخواهی ب,,ه دنی,,ا برگ,,ردی ت,,ا

دست به عمل زنی .پس بنگر چگونه از سر میگیری] .حضرت س,,پس فرم,,ود [:ش,,گفتا از مردم,,ى ك,,ه رس,,تاخیز xرفتگانش,,ان ب,,ه خ,,اطر پیوس,,تن
بازماندگانشان به آنها به تأخیر افتاده و چاووشى در میان آنها بانگ رحیل سر داده ،اما آنان همچنان به بازى و تفریح سرگرمند) .میزانالحکم,,ه،
ص (5709
 م|ثل آدم حریص نسبت به دنیا مثل كرم ابریشم است كه هر چه بیشتر بر گرد خود بتند ،بیرون آمدنش از پیل,,ه دش,,وارتر میش,,ود ،و س,,رانجام از
اندوه در آن خواهد مرد) .الحیاه ،ج  ،3ص (562
 اگر آنچه تو را كافی است بینیازت كند ،كوچکترین چیز دنیا بینیازت خواهد كرد؛ و اگر آنچه تو را ب,,س باش,,د بینی,,ازت نکن,,د ،همهی دنی,,ا ه,,م
بینیازت نخواهد كرد) .الحیاه ،ج  ،3ص (562
] از دعاهای آن حضرت است [:خدایا! از بخشش گسترده و فراوان و شایان تو خواستار روزیای بسنده و حلل و پاكیزهام ،كه بهاندازهی كفاف باشد
برای كار آخرت و دنیایم ،و گوارا و خوشگوار باشد) . ...الحیاه ،ج  ،3ص (290
 م|ثل دنیا همچون مثل آب دریاست ،كه هر چه شخص تشنه از آن بیشتر بیاشامد تشنگی او فزونتر ش,,ود ،ت,,ا س,,رانجام تش,,نگی او را هلک كن,,د.
)الحیاه ،ج  ،3ص (563
 هر كس مىخواهد بداند كه چه منزلتى نزد خداوند دارد بنگرد كه منزلت خدا نزد او چگونه است ،زیرا بنده به همان اندازه ن,,زد خ,,دا منزل,,ت دارد
كه براى خدا نزد خود منزلت قائل است) .میزانالحکمه ،ص (957
] به امام صادق)ع( گفته شد :عدهاى هستند كه گناه مىكنند و مىگویند ما )به رحمت خدا( امی,,دواریم و پیوس,,ته در همی,,ن حالن,,د ت,,ا مرگش,,ان
دررسد ،فرمود [:ایشان مردمانى هستند كه در آرزوها و خیالت خود غرقند .دروغ مىگویند ،آنها امیدوار نیستند ،زیرا هركه به چیزى امید داش,,ته
باشد در طلب آن مىكوشد و هركه از چیزى بترسد از آن مىگریزد) .میزانالحکمه ،ص (1989
 هر كس بگوید »ل اله ال ال« داخل ملکوت آسمان نمیشود مگر آنکه گفتهی خود را با عم,,ل ص,,الح تکمی,,ل كن,,د .و كس,,ی ك,,ه ]میپن,,دارد[ ب,,ا
فرمانبرداری از ظالم خدا را اطاعت میكند ،دین ندارد) .الحیاه ،ج  ،3ص (354
 ستمگر و یارىدهندهی او و كسى كه به ستم او راضى باشد هر سه در ستم شریکند) .میزانالحکمه ،ص (3381
 ... بعضی از عالمان تصور می كنند كه آموختن علم باید مخصوص ثروتمندان و اشراف باش,,د و آن را ب,,رای فقی,,ران لزم نمیدانن,,د؛ ای,,ن گ,,روه در
طبقهی سوم دوزخ جای دارند ) . ...الحیاه ،ج  ،5ص (219
 هر گاه عدالت در میان بندگان اجراشود ،بینیاز خواهند شد) .الحیاه ،ج  ،5ص (270
 امام صادق)ع( از شخصی به نام »م…صادف« خواست تا برای او تجارت كند و برای این كار هزار دینار به او داد .مصادف ك,,الیی ب,,رای ف,,روش تهی„,,ه
كرد و همراه با كاروان تج„ار به طرف مصر راه افتاد .چون به مصر نزدیک شدند ،به كاروانی كه از مصر بیرون آمده بود برخوردند .از ایشان درب,,ارهی
كالیی كه با خود به مصر میبردند سؤال كردند و معلوم شد كه این كال در مصر بسیار كمیاب و مورد احتیاج است ،و با یکدیگر قرار گذاشتند ك,ه
هیچكس كالی خود را با سودی كمتر از یک دینار در ازای یک دینار نفروشد.
هنگامی كه مصادف به مدینه بازگشت نزد امام صادق)ع( آمد در حالی كه دو كیسه با خود داشت ،در هر كیسه هزار دینار ،و گفت» :فدایت ش,,وم!
این كیسه سرمایه است ،و آن دیگری سود «.امام)ع( فرمود» :این سود زیادی است ،با كال چه كردی؟« مصادف جریان را شرح داد كه چه كردند و
چه قراری گذاشتند .امام صادق)ع( فرمود» :سبحان الل!ه! به زیان مردمی مسلمان با یکدیگر قرار میگذارید كه از هر یک دینار كال یک دینار س,,ود
برید؟« آنگاه یکی از دو كیسه را برداشت و گفت» :این سرمایهی من ،و ما را نیازی به این سود نیست «.سپس فرمود» :ای مصادف! نبرد ك,ردن ب,ا
شمشیر آسانتر است از طلب كردن مال حلل) «.الحیاه ،ج  ،5ص (565
 هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل یقین نمیكند) .میزانالحکمه ،ص (511
 كسى كه پایبند عهد و پیمان نیست دین ندارد) .میزانالحکمه ،ص (1807
 همانا خداوند بندهاى را كه در گناه بزرگ به او توجه كند دوست دارد و بندهاى را كه گناه اندک را ناچیز شمارد دش,,من دارد) .میزانالحکم,,ه ،ص
(1891
 درستى وضع زندگى اجتماعى و معاشرت ،پیمانهی پرى است كه دو سوم آن توجه و هوشیارى است و یک س,,ومش چشمپوش,,ى) .میزانالحکم,,ه،
ص (4375
 از تنبلى دورى كنید ،زیرا پروردگار شما مهربان است و از اندک نیز قدردانى مىكن,,د .آدم,ى دو ركع,ت نم,از ب,راى خ,,دا مىگ,,زارد و خداون,د ب,ه
واسطهی آن دو ركعت او را به بهشت مىبرد) .میزانالحکمه ،ص (3121
 اندكى كار كنید ،تا بسیار متنعم شوید) .میزانالحکمه ،ص (4053
 به آنچه امیدش را ندارى امیدوارتر باش تا آنچه بدان امیدوارى ،زیرا موسى)ع( رفت تا براى خانودهاش آت,ش بی,اورد ام,ا وق,تى برگش,ت پی,امبرى
مرسل بود) .میزانالحکمه ،ص (1991

