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 -1آﻓت دﯾن ﺳﮫ دﺳﺗﮫ اﻧد  :ﻓﻘﯾﮫ ﺑدﮐﺎر  ،ﭘﯾﺷوای ﺟﺑّﺎر و ﻣﺟﺗﮭد ﺟﺎھل .
 -2ﺧداوﻧد اﺑﺎ دارد ﺑﻧده ﻣؤﻣﻧش را رزق دھد ﻣﮕر از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗوﻗﻊ ﻧدارد .
 -3ﺷ ﻣﺎ را ﻣ ژده ﻣ ﯽ دھ م و ﺷ ﻣﺎ ﺑ ﮫ دﯾﮕ ران ﻣ ژده دھﯾ د ﮐ ﮫ ھ رﮐس ﺑ ﮫ ﺧداوﻧ د ﺧ ﺎﻟﻖ ﯾﮑﺗ ﺎ ﺻ ﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺷﮭﺎدت دھد ﺑر ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷود .
 -4ﺑﺎ ﭼﯾزی آﻏﺎز ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻏﺎز ﮐرده اﺳت .
 -5ﺑدﺗرﯾن ﻣردم ﻧزد ﺧدا ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورد و ﺳﭘس ﮐﺎﻓر ﺷود .
 -6ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﻣردم در ﻧزد ﺧدا ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳش از ﻋﻣﻠش زﯾﺑﺎﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧ ﯽ ﺑ ﺎ ﻟﺑ ﺎس ﭘﯾ ﺎﻣﺑر ﺑ ﮫ
ﻣردم ﺳﺗم ﮐﻧد .
 -7ای ﻓرزﻧد آدم ! وﻗﺗﯽ ﺑدن ﺗو ﺳﺎﻟم ﮔﺷت و ﺧﺎطرت اﯾﻣن ﺷد و رزق ﯾﮏ روزت را داﺷﺗﯽ  ،ﺑ ﮫ دﻧﯾ ﺎ
ﭘﺷت ﮐن !
 -8ﺟﺑراﺋﯾل ﺑﮫ ﻧزد ﻣن آﻣد و ﮔﻔت  :اﻣت ﺧود را ﺑﺷﺎرت ده ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ اﮔر ﺑرای ﺧدا ﭼﯾزی را ﺷرﯾﮏ
ﻧﺳﺎزد ﭼون ﺑﻣﯾرد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷ ود  .ﮔﻔ ﺗم  :ای ﺟﺑراﺋﯾ ل ﺣﺗ ّ ﯽ اﮔ ر دزدی ﮐ رده ﺑﺎﺷ د و زﻧ ﺎ
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ؟ ﮔﻔت  :آری ! ﮔﻔﺗم  :ﺣﺗّﯽ اﮔر دزدی و زﻧﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد ؟ ﮔﻔت  :آری ! ﮔﻔﺗم  :ﺣﺗّﯽ اﮔ ر
دزد و زﻧﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ؟ ﮔﻔت  :آری ! ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺷراﺑﺧوار ھم ﺑﺎﺷد !
 -9دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ اھﻠش واﮔذارﯾد  .زﯾرا ھرﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﺑ ﯾش از ﺣ د ﻧﯾ ﺎزش ﺑ ر ﮔﯾ رد در ﻧ ﺎﺑودی ﺧ وﯾش ﻣ ﯽ
ﮐوﺷد و ﻧﻣﯽ داﻧد .
 -10از ﻧﻔرﯾن ﻣظﻠوم ﺑﺗرﺳﯾد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد زﯾرا در ﺑراﺑر ﻧﻔرﯾن ﻣظﻠوم ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯾﺳت .
 -11ھﯾﭼﯾﮏ از داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ﺑرای اھل ﺗﻘوا ھﻣﭼون زﻧﺎن ﻧﯾﺳت .
 -12ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا ﮐﻠﻣﮫ ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺣﺎﮐم ﺟ ّﺑﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود .
 -13ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺻﺎدﻗﺗرﯾن آن اﺳت .
 -14ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎن در ﻧزد ﺧدا ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﺳودﻣﻧدﺗر اﺳت .
 -15ﺧدای را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮫ اﺟﺎﺑﺗش اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
 -16اﮔر اﻣر ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد آﻧرا ﻧزد زﯾﺑﺎ روﯾﺎن ﺑﺟوﺋﯾد .
 -17ھرﮔﺎه ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧت ﺗو را ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﺷﻣردﻧد ﻧﯾﮑوﮐﺎری و اﮔر ﺑدﮐﺎرت ﺧواﻧدﻧد ﺑد ﮐﺎری .
 -18ھرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﺑﻧده ای را دوﺳت ﺑدارد ﺑراﯾش ﻣﺎل و ﻓرزﻧدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد .
 -19ھرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﺑﻧده ای را دوﺳت ﺑدارد دﻧﯾﺎ را از او ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -20ھرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﺑﻧده ای را دوﺳت ﺑدارد او را ﻣﺑﺗﻼ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﺿرﻋش را ﺑﺷﻧود .
 -21ھرﮔﺎه زﻧﯽ ﺧود را ﻣﻌطر ﮐﻧد و ﺑر ﻣردﻣﯽ ﺑﮕذرد ﮐﮫ ﺑوی او را اﺳﺗﺷﻣﺎم ﮐﻧﻧد او زﻧﺎ ﮐﺎر اﺳت .
 -22ﻣرگ طﺎﻟب ﻋﻠم  ،ﺷﮭﺎدت اوﺳت .
 -23وﻗﺗﯽ ﺑﻧده ای از ﺧداوﻧد ﺑﺗرﺳد ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را از او ﺑﺗرﺳﺎﻧد و اﮔر ﺑﻧده از ﺧدا ﻧﺗرﺳد ﺧداوﻧد
او را از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺗرﺳﺎﻧد .
٣

 -24ھرﮔ ﺎه دﯾدﯾ د ﺧداوﻧ د ﻓﻘ ر و ﻣرﺿ ﯽ را ﺑ ر ﺑﻧ ده ای ﻓ رود آورده ﺑداﻧﯾ د ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧواھ د او را ﺧ ﺎﻟص
ﮔرداﻧد و ﻣﺧﺻوص ﺧوﯾش ﻧﻣﺎﯾد .
 -25اﮔر از ﮐﺎر ﺧوب ﺧود ﺧوﺷﺣﺎل و از ﮐﺎر ﺑد ﺧود ﺑد ﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوی ﻣؤﻣن ھﺳﺗﯽ .
 -26ھرﮔﺎه زﻧﺎ رواج ﮔﯾرد زﻟزﻟﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود .
 -27وﻗﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﺑّﺎر ﺷوﻧد ﺑﺎران ﮐم ﻣﯽ ﺷود .
 -28وﻗﺗﯽ اﻣرای ﺷﻣﺎ اﺷرار ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﺛروﺗﻣﻧدان ﺷﻣﺎ ﺑﺧﯾﻼن ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺎرھﺎی ﺷ ﻣﺎ ﺑ ﮫ دﺳ ت زﻧ ﺎن
اﻓﺗد زﯾر زﻣﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر از روی آن اﺳت .
 -29ﺑﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﺷوﯾد .
 -30از زﻧﺎن ﺷرور ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾد و از ﺧوﺑﺎﻧﺷﺎن ﺑر ﺣذر ﺑﺎﺷﯾد .
 -31از ﺧودت ﻓﺗوا ﺑﺧواه دﯾﮕران ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮕوﯾﻧد .
 -32ﻏﺿب ﺧدا ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎران ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد اﺳت .
 -33وﻗﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺳﺧﺗﯽ ﺑرﺳد ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود .
 -34ھرﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺑﻼی ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷود .
 -35ﺷﺎﮐرﺗرﯾن ﻣردم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑر ﮔزار ﻣردم ﺑﺎﺷد .
 -36اﮐﺛر اھل دوزخ زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -37ﺧدای را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐن ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و اﮔر ﺗو او را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ او ﺗو را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -38ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن دﺷﻣن ﺗو ھﻣﺳر ﺗوﺳت .
 -39ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ اﺳت .
 -40ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن دروﻏﮕوﺋﯽ اﺳت .
 -41در دﻧﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻋزﯾزﺗر اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺧوار دارد .
 -42ﻗدر اﻋﻣﺎل در ﻧﯾّﺎت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .
 -43ﺑرﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -44ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﯾﻣﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺧدا را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﺑداﻧﯽ .
 -45ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت اﻧﺗظﺎر ﻓرج اﻣﺎم اﺳت .
 -46ﻗﯾﺎﻣت ﻧزدﯾﮏ ﺷده و طﻣﻊ ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود .
 -47ﮔﻧﺎه ﮐﻣﺗر ﮐن ﺗﺎ ﻣرگ ﺑر ﺗو آﺳﺎن ﺷود .
 -48ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ھﻣﺎﻧﺎ ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧداﺳت .
 -49اھل دوزخ را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد  :ﺧود ﭘرﺳﺗﺎن  ،ﻣﺗﮑﺑرﯾن  ،ﺣرﯾﺻﺎن و ﺑﺧﯾﻼن !
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 -50آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ را از ﭼﯾزی ﺧﺑر دھم ﮐ ﮫ از ﻧﻣ ﺎز و روزه و ﺻ دﻗﮫ ﺑرﺗ ر اﺳ ت  :اﺻ ﻼح ﻣﯾ ﺎن
اﻓراد !
 -51ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﻣﯽ داﻧد ﻧﺑﺎﯾد از ﺑﯾم ﻣردم از ﮔﻔﺗن آن ﺧود داری ﮐﻧد .
 -52ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣردی ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺣرﻣﯽ ﺧﻠوت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -53ﺧداﯾﺎ ﻣرا در ﻧزد ﻣردم ﻋزﯾز ﮔردان و در ﻧزد ﺧودم ﺧﻔﯾف ﮐن .
 -54ﺧداﯾﺎ ﻣرا در زﻧدﮔﯽ ﻓﻘﯾر دار و ﻓﻘﯾر ﺑﻣﯾران و در ﺻف ﻓﻘﯾران ﻣﺣﺷور ﻓرﻣﺎ .
 -55زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑت طﻔل ﺧودش ﺷﺑﯽ ﺑﯾدار ﻣﺎﻧد ﭘﺎداش او ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐ ﮫ ھﻔﺗ ﺎد ﺑﻧ ده در راه ﺧ دا
آزاد ﮐرده ﺑﺎﺷد .
 -56ﻣن از طرف ﺧدا ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺧردﻣﻧدی ﻧﻠﻐزد ﻣﮕ ر آﻧﮑ ﮫ ﺧ دا او را ارﺗﻘ ﺎء ﺑﺧﺷ د و ﭘ س از
آن ﻧﻠﻐزد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ او را رﺷد دھد ﭘس از آن ﻧﻠﻐزد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ او را ﺗﻌﺎﻟﯽ دھد و ﭘس از آن ﻧﻠﻐ زد
ﻣﮕر آﻧﮑﮫ او را ﺑﺎﻻﺗر ﺑرد ﺗﺎ ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺑﮭﺷت وارد ﮐﻧد .
 -57رﯾﺎﺳت ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ دارد  :ﻣرﺗﺑﮫ اوﻟ ش ﻣﻼﻣ ت اﺳ ت ﻣرﺣﻠ ﮫ دوﻣ ش ﻧ داﻣت اﺳ ت و ﻣرﺣﻠ ﮫ ﺳ وﻣش
ﻋذاب روز ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .
 -58ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﺑواﺳطﮫ دو ﭼﯾز ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ روﻧد  :دھﺎن و ﻋورت !
 -59اﺣﻣﻖ ﺑواﺳطﮫ ﺣﻣﺎﻗت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣردم ﺗﺑﮭﮑﺎر ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -60اﺳﻼم در آﻏﺎز ﻏرﯾب ﺑود و ﺑﺎز ھﻣﭼﻧﺎن ﻏرﯾب ﺧواھد ﺷد  .ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻏرﯾﺑﺎن !
 -61ﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﻧظر ﻣردم ﮐﺎر اھل ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت اھ ل دوزخ اﺳ ت و ﺑ ﮫ
ﻋﮑس ھم ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -62ﺷﯾطﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺧون در ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺟﺎری اﺳت .
 -63ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ وارﺛﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﻧد .
 -64دل آدﻣﯽ ﻣﯾﺎن دو اﻧﮕﺷت ﺧداﺳت و آن را زﯾر و رو ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -65وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ﻗوﻣﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷود ﮔراﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﭘدﯾ د ﻣ ﯽ آﯾ د و اﺷرارﺷ ﺎن
ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد .
 -66ﺧداوﻧد ﭘﯾر زﻧﺎ ﮐﺎر و ﺛروﺗﻣﻧد ﺳﺗﻣﮑﺎر و ﻓﻘﯾر ﻣﺗﮑﺑررا دﺷﻣن ﻣﯽ دارد .
 -67ﺧداوﻧد ﺑﻧده ﻣؤﻣن ﺧود را ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﭘﺎک ﺷود .
 -68ﺑﻼﻏت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .
 -69ھرﭼﯾزی اﺳﺎﺳﯽ دارد و اﺳﺎس اﺳﻼم ،ﻋﻠم اﺳت .
 -70ﻣن ﻣﺑﻌوث ﺷدم ﮐﮫ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳﺎﻧم .
 -71از دﻧﯾﺎ ﺟز ﺑﻼ و ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .
 -72ﻣردم ﻣطﺎﺑﻖ ﭘﻧدارھﺎی ﺧود در ﻗﯾﺎﻣت ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
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 -73ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻣﯾدش را دارد .
 -74ھرﮐﮫ ﻋﻘل ﻧدارد دﯾن ﻧدارد .
 -75ﺧداوﻧد ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ آدﻣﯽ از او ﻣﯽ ﺗرﺳد ﺑر او ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -76از ﻏﯾﺑت ﺑﭘرھﯾزﯾد ﮐﮫ از زﻧﺎ ﺳﺧت ﺗر اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از زﻧﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﺧداوﻧد او را ﻣﯽ آﻣرزد
وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد آﻣرزﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾﺑت ﺷوﻧده از ﮔﻧﺎھش ﺑﮕذرد .
 -77ھر زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد و ﺷوھرش از او ﺧﺷﻧود ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رود .
 -78ﻧظﺎﻓت از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺑﺎﻋث اﯾﻣﺎن اﺳت .
 -79ﺧﯾر وﺷر ھﻣﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا اﺳت .
 -80اﯾﻣﺎن دو روی دارد ﺻﺑر و ﺷﮑر !
 -81دو ﭼﯾز اﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﻔر آﻧرا در دﻧﯾﺎ دھﻧد  :ظﻠم و ﺑد رﻓﺗﺎری ﺑﺎ واﻟدﯾن !
 -82ﻣن دﯾﻧﯽ ﺳﺎده و آﺳﺎن آورده ام و ھرﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن روش ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد از ﻣن ﻧﯾﺳت .
 -83راﺳت ﺑﮕوﺋﯾد ﮔرﭼﮫ ﭘﻧدارﯾد ﻣﺎﯾﮫ ھﻼﮐت اﺳت ﮐﮫ راﺳﺗﯽ ﻣوﺟب ﻧﺟﺎت اﺳت .و از دروغ ﺑﭘرھﯾزﯾ د
ﮔرﭼﮫ ﭘﻧدارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﻧﺟﺎت اﺳت ﮐﮫ دروغ ﻣﺎﯾﮫ ھﻼﮐت اﺳت .
 -84ارﻣﻐﺎن ﻣؤﻣن در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻓﻘر اﺳت .
 -85اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺗﺎزه ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﮔﻔﺗن »ﻻاﻟﮫ اﻻ ﷲ« .
 -86ﺧداوﻧد ﻋذاب اﯾن اﻣت را در دﻧﯾﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت .
 -87ﺳﮫ ﭼﯾز در ﻧزد ﻣن ﻣﺣﺑوب اﺳت  :زن  ،ﻋطر  ،ﻧﻣﺎز  ،ﮐﮫ روﺷﻧﯽ ﭼﺷم ﻣن اﺳت .
 -88ﺧدا را در ﻧزد ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻣﺣﺑوب ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ ﻣﺣﺑوب ﺧدا ﺷوﯾد .
 -89ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﮐور و ﮐرت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -90ﺑﮭﺷت ﺑر ﺑد زﺑﺎن ﺣرام ﺷده اﺳت .
 -91ھرﭼﮫ ﻣﺳﺗﯽ آورد ﺣرام اﺳت .
 -92ﺧوش اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن اﺳت .
 -93ﺷوھر داری ﭘﺳﻧدﯾده ﺟﮭﺎد زن در راه ﺧداﺳت .
 -94ﺗب ﻗﺳﻣت ﻣؤﻣن از آﺗش دوزخ اﺳت و ﯾﮏ ﺷب ﺗب ﮔﻧﺎه ﯾﮑﺳﺎل را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -95ﺣﯾﺎ ﮐل دﯾن اﺳت .
 -96ﺑﮭﺗرﯾن دﯾن ﺷﻣﺎ آﺳﺎﻧﺗرﯾن آن اﺳت .
 -97ﺑزرگ ﻣردان  ،زﻧﺎن را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد و ﻓرو ﻣﺎﯾﮕﺎن زﻧﺎن را ﺧوار دارﻧد .
 -98ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺟد زﻧﺎن  ،ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎﺳت .
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 -99ﻣؤﻣن ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را دوﺳت ﺑدارﯾد .
 -١٠٠رھﺎ ﮐن ھرﮐﺎری را ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺷﺑﮭﮫ ﻣﯽ اﻓﮑﻧد .
 -١٠١ھر ﻣؤﻣﻧﯽ دارای ﻗدرت ﺷﻔﺎﻋت اﺳت .
-١٠٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎل ﻣﯽ اﻧدوزد ﻋﻘل ﻧدارد .
 -١٠٣دﻧﯾﺎ و ھرآﻧﭼﮫ در آﻧﺳت ﻣﻔﻌول اﺳت ﺟز اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑ ر و ذﮐ ر ﺧ دا و اھ ل ﻋﻠ م و
آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺧدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .
 -١٠۴ﻗرض ﻣﺎﯾﮫ ﺧواری دﯾن اﺳت .
 -١٠۵ذﺑﺢ رﺟﺎل ﺗﻣﺟﯾد از آﻧﺎن در ﺣﺿورﺷﺎن اﺳت .
 -١٠۶ﺷﮑم ﺑﺎرﮔﯽ دل را ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٠٧دو ﮔروھﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻓﺎﺳد ﺷوﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺷود  :داﻧﺷﻣﻧدان و زﻣﺎﻣداران !
 -١٠٨طﻠب ﻋﻠم در ﻧزد ﺧدا از ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد ﺑرﺗر اﺳت .
 -١٠٩ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣؤﻣن ﻣﻘرر ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺧﯾر اوﺳت .
 -١١٠ﺑﺧﺷش ﺧدا از ﮔﻧﺎھﺎن ﺗو ﺑزرﮔﺗر اﺳت .
 -١١١ھرﮐﮫ ﺧوش اﺧﻼق ﺗر اﺳت دﯾﻧش ﺑرﺗر اﺳت .
 -١١٢ﺑرﺗری ﻋﺎﻟم ﺑر ﻋﺎﺑد ھﻣﭼون ﺑرﺗری ﻣن ﺑر ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺷﻣﺎﺳت .
 -١١٣آﻧﮑﮫ ﻋﻠﻣﯽ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺗّﯽ ﻣﺎھﯽ درﯾﺎ و ﻣرغ ھوا او را ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١١۴ﻣؤﻣن ھر ﺻﻔﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ّاﻻ ﺧﯾﺎﻧت و دروغ .
 -١١۵ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺣرام اﺳت و در دﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود ﻧدارد .
 -١١۶ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷود ّاﻻ ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻓﺳﻖ .
 -١١٧ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﻧد .
 -١١٨اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﮐﻧﯾد و ﮔرﻧﮫ ﺧداوﻧد اﺷرارﺗﺎن را ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﺳﻠط ﮐﻧد .
 -١١٩ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر رﺷوه دھﻧده و رﺷوه ﮔﯾرﻧده اﺳت .
 -١٢٠ﺧدا زﻧﺎن ﻣرد ﻧﻣﺎ و ﻣردان زن ﻧﻣﺎ را ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٢١ھرﭼﯾزی را آﻓﺗﯽ اﺳت و آﻓت دﯾن زﻣﺎﻣداران ﺑد ھﺳﺗﻧد .
 -١٢٢ھرﭼﯾزی راھﯽ دارد و راه ﺑﮭﺷت ﻋﻠم اﺳت .
 -١٢٣از ﻧﺑوت ﺟز ﺑﺷﺎرت رﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ آن رؤﯾﺎی ﺻﺎﻟﺣﮫ اﺳت ) .ﺷﮭود ﻏﯾﺑﯽ (
 -١٢۴اﮔ ر آدﻣ ﯽ از روزی ﺧ ود ﺑﮕرﯾ زد ﭼﻧﺎﻧﮑ ﮫ از ﻣ رگ ﻣ ﯽ ﮔرﯾ زد روزﯾ ش ﺑ دو رﺳ د ﭼﻧﺎﻧﮑ ﮫ ﻣ رگ
رﺳد.
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 -١٢۵ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣردم ھﻼک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﺟت ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺷود .
 -١٢۶اﮔر ﺑﻧدﮔﺎن ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﻣرزد .
 -١٢٧اﮔر زﻧﯽ از زﻧﺎن ﺑﮭﺷت ﺑر زﻣﯾن ﻧزدﯾﮏ ﺷود زﻣﯾن را از ﺑوی ﻣﺷﮏ ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧور ﺧورﺷﯾد
و ﻣﺎه را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .
 -١٢٨اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎی ﺧدا ﺑر ﭼﮭره ﺧود ﺑﻐﻠطد روز ﻗﯾﺎﻣت ﻋﻣل ﺧ وﯾش را
ﻧﺎﭼﯾز ﺧواھد ﺷﻣرد .
 -١٢٩اﮔر ﺑداﻧﯾد ﻧزد ﺧدا ﭼﮫ دارﯾد دوﺳت ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ ﻓﻘر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .
 -١٣٠اﮔر ﻣؤﻣن در ﺳوراخ ﻣوش ﻣﯽ ﺑود ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ را ﺑﺳوی او ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ آزارش دھد .
 -١٣١اﮔر ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﯾد از ﭼﯾزی ﺑدﺗر از آن ﺑر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻣﻧﺎک ﺑودم  :ﺧود ﭘﺳﻧدی  ،ﺧودﭘﺳﻧدی !
 -١٣٢اﮔر زن ﻧﺑود ﻣرد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رﻓت .
 -١٣٣اﮔر زﻧﺎن ﻧﺑودﻧد ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷد .
 -١٣۴روزﮔ ﺎری ﻣ ﯽ رﺳ د ﮐ ﮫ ھ ﯾﭼﮑس ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻣ ﯽ ﻣﺎﻧ د ﻣﮕ ر آﻧﮑ ﮫ رﺑ ﺎ ﺧ ورد و اﮔ ر ﮐﺳ ﯽ رﺑ ﺎ ﻧﺧ ورد
ﻏﺑﺎرش ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد .
 -١٣۵ھرﮐﺳﯽ ﺑﻼ را ﻧﻌﻣت و ﻓراواﻧﯽ را ﻣﺻﯾﺑت ﻧداﻧد ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت .
 -١٣۶ھرﮐﮫ از ﻣردم ﺷﮑر ﮔزاری ﻧﮑﻧد از ﺧدا ھم ﺷﮑر ﮔزاری ﻧﮑﻧد .
 -١٣٧ﺑرای ﻣردان ﻓﺗﻧﮫ ای زﯾﺎن ﺑﺎرﺗر از زﻧﺎن ﻧﯾﺳت .
 -١٣٨ھﯾﭻ ﺣﻼﻟﯽ در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر از طﻼق ﻧﯾﺳت .
 -١٣٩ھﯾﭻ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺑرﺗر از ﺗﻌﻣﻖ در دﯾن ﻧﯾﺳت .
 -١۴٠ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﻋﻠم ﻧداده ﻣﮕر آﻧﮑﮫ از او ﭘﯾﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺧوﯾش را ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮑﻧد .
 -١۴١ھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﻗﻠﺑت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد واﮔذار .
 -١۴٢ھﯾﭻ ﮐس آﻧﻘدر ﮐﮫ ﻣن در راه ﺧدا اذﯾت ﺷده ام اذﯾت ﻧﺷده اﺳت .
 -١۴٣ﭼون ﻋﻣل ﻣردﻣﯽ ﺑد ﺷود ﻣﺳﺎﺟد ﺧود را زﯾﻧت ﮐﻧﻧد .
 -١۴۴ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﯽ ذﮐر ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﮕذرد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑر آن ﺣﺳرت ﺧورد .
 -١۴۵ھ ﯾﭻ ﮐ س در دﻧﯾ ﺎ ﺑ ﮫ ﺑﻼﯾ ﯽ ﻣﺑ ﺗﻼ ﻧﺷ ود ﻣﮕ ر در ﻗﺑ ﺎل ﮔﻧ ﺎھﯽ ﮐ ﮫ ﮐ رده اﺳ ت و ﺧ دا ﮐ رﯾم ﺗ ر و
ﺑزرﮔﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ روز ﻗﯾﺎﻣت او را از آن ﮔﻧﺎه ﺑﺎز ﺧواﺳت ﮐﻧد .
 -١۴۶ھرﮐﮫ ﻗدر ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ھﻼک ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١۴٧ﻣﺎل از ﺻدﻗﮫ ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .
 -١۴٨ﺧداوﻧد در زﻣﯾن ﭼﯾزی را ﮐﺎﻣﻠﺗر از ﻋﻘل ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت .
 -١۴٩ﻣﺛل زن ﭼون دﻧده ﮐﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ راﺳﺗش ﮐﻧﯽ ﺧواھد ﺷﮑﺳت ﭘس ﺑﺎ او ﻣدارا ﮐن .
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 -١۵٠ھرﮐس ﮔﻧﺎھش او را دﻟﺗﻧﮓ ﮐﻧد آﻣرزﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮔرﭼﮫ آﻣرزش ﻧﺧواھد .
 -١۵١ھرﮐس ﻋﻣل ﺧوب ﯾﺎ ﺑد دﯾﮕران را دوﺳت ﺑدارد ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧرا اﻧﺟﺎم داده اﺳت .
 -١۵٢ھرﮐس ﻧﻣﺎزش از ﺑدی ﺑﺎزش ﻧدارد ﺑﺎ ﻧﻣﺎز از ﺧدا دورﺗر ﺷود .
 -١۵٣ھرﮐﺳﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم ﺷود ﺧدا ﻋﮭده دار رزﻗش ﺷود .
 -١۵۴ﺧدا ﺑرای ھرﮐﺳﯽ ﺧﯾر ﺧواھد ﻣﺑﺗﻼﯾش ﮐﻧد .
 -١۵۵ھرﮐﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﺑدﺳت او اﺳﻼم آورد ﺑﮭﺷت ﺑر او واﺟب ﻣﯽ ﺷود .
 -١۵۶ای زﻧﺎن ! ھرﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺗﻐﺎل در ﺧﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﺛواب ﻣﺟﺎھدﯾن را ﺧواھد ﯾﺎﻓت .
 -١۵٧ھرﮐﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ را از اھﻠش ﻧﮭﺎن دارد روز ﻗﯾﺎﻣت ﻟﮕﺎﻣﯽ از آﺗش ﺑر او زﻧﻧد .
 -١۵٨ھرﮐﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺟوﯾد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﺎ داﻧﺷﻣﻧدان ﺑراﺑری ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑ ﺎ ﺳ ﻔﯾﮭﺎن ﻣﺟﺎدﻟ ﮫ ﻧﻣﺎﯾ د و ﯾ ﺎ در
ﻣردم ﻣﺷﮭور ﺷود ﺧدا او را ﺑﮫ دوزخ ﺑرد .
 -١۵٩ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﮕران ﻧﺎن ﺧورد ﺧدا ﭼﮭره اش را دﮔرﮔون ﺳ ﺎزد و ﮐ ﺎرش را واژﮔ ون
ﮐﻧد و دوزخ ﺑر او ﺳزاوارﺗر اﺳت .
 -١۶٠ھرﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﺑداﻧد ﻧزد ﺧدا ﭼﮫ دارد ﺑﻧﮕر ﺧدا در ﻧزد او ﭼﮫ دارد .
 -١۶١ھرﮐﺳﯽ واﻟدﯾن ﺧود را ﺧﺷ ﻧود ﺳ ﺎزد ﺧ دای را ﺧﺷ ﻧود ﮐ رده اﺳ ت و ھرﮐﺳ ﯽ آﻧﮭ ﺎ را ﺧﺷ ﻣﮕﯾن
ﺳﺎزد ﺧدای را ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮐرده اﺳت .
 -١۶٢ھرﮐﺳﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﻧد و ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ دارد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھد ﮔﻧﺎھش را ﺑﯾﺎﻣرزد و ﯾﺎ ﻋذاﺑش ﮐﻧ د ﺑ ر
ﺧداﺳت ﮐﮫ او را ﺑﯾﺎﻣرزد .
 -١۶٣ھرﮐس دوﺳت دارد ﮐﮫ رزﻗش ﮔﺷﺎده و ﻋﻣرش طوﻻﻧﯽ ﺷود ﺻﻠﮫ رﺣم ﮐﻧد .
 -١۶۴ھر ﮐس از ﺧدا ﺑﺗرﺳد ﺧدا اﯾﻣﻧش ﻧﻣﺎﯾد .
 -١۶۵ھرﮐس ﺑرای ﺧدا دوﺳت ﺑدارد و ﺑرای ﺧدا دﺷﻣن ﺑدارد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن رﺳﯾده اﺳت .
 -١۶۶ھرﮐﺳﯽ ﮔروھﯽ را دوﺳت ﺑدارد ﺧدا او را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺷور ﮐﻧد .
 -١۶٧ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﻏﯾﺑﮕو و ﻓﺎﻟﮕﯾری رود و او را ﺑﺎور ﮐﻧد ﺑﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻓر ﺷده اﺳت.
 -١۶٨ھرﮐﺳﯽ از دﻧﯾﺎ ﺑﮕذرد ﺧداوﻧد ﺑدون آﻣوزش وی را ﻋﻠم و ﺑﺻﯾرت دھد.
 -١۶٩ھرﮐس ﺳﮫ اوﻻد ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘﺎرد ﺧدا آﺗش دوزخ ﺑر او ﺣرام ﮐﻧد .
 -١٧٠ھرﮐس ﺷراب ﻧوﺷد ﻧور اﯾﻣﺎن از ﺿﻣﯾرش ﺑرود .
 -١٧١آﻧﮑﮫ ادب ﻧدارد ﻋﻘل ﻧدارد .
 -١٧٢از ﺑرﺗرﯾن ﺷﻔﺎﻋﺗﮭﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﺑﯾن زن و ﺷوھر اﺳت .
 -١٧٣ﺧرﺟﯽ ﮐﮫ ﻣرد ﺑرای ﺧﺎﻧواده اش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻدﻗﮫ اﺳت.
 -١٧۴ﺧواب ﻋﺎﻟم ﺑﮭﺗر از ﻋﺑﺎدت ﻋﺎﺑد اﺳت .
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 -١٧۵ﻣردم ﺑﺎ ارزش دو دﺳﺗﮫ اﻧد  :ﻋﺎﻟم و طﺎﻟب ﻋﻠم  .و در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﯾری ﻧﯾﺳت .
 -١٧۶ﻣردم در ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٧٧زﻧﺎن داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد .
 -١٧٨ﻧوﺣﮫ ﮔری از اﻋﻣﺎل ﺟﺎھﻠﯾت اﺳت .
 -١٧٩ﻧﯾت ﻧﯾﮏ ﺻﺎﺣﺑش را ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑرد .
 -١٨٠اطﺎﻋت از زﻧﺎن ﻣوﺟب ھﻼﮐت اﺳت .
 -١٨١ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺑزی رﺣم ﮐﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺗو رﺣم ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٨٢ﺟوھر ﻗﻠم ﻋﻠﻣﺎ از ﺧون ﺷﮭدا ﺑرﺗر اﺳت.
 -١٨٣دوراﻧﯽ رﺳد ﮐﮫ دﯾن داری ﻣﺛل ﺣﻣل آﺗش ﺑر ﮐف دﺳﺗﺎن اﺳت .
 -١٨۴ازدواج ﻧﺻف دﯾن اﺳت .
 -١٨۵ﺧداوﻧد ﻣﯽ آﻣرزد واﻟدﯾﻧﯽ را ﮐﮫ دﺧﺗرﺧود را ﻗﺑل از ﻋﺎدت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷوھر ﺑﻔرﺳﺗﻧد .
 -١٨۶ازدواج ﺳﻧت ﻣن اﺳت و ھرﮐﮫ از اﯾن ﺳﻧت ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد از ﻣن ﻧﯾﺳت .
 -١٨٧ﺳﻠﻣﺎن ) ﻓﺎرﺳﯽ( از ﻣن اﺳت و ﻣن از ﺳﻠﻣﺎﻧم .
 -١٨٨ﺑﺧدا ﺳوﮔﻧد ﺷﺑﯽ ﻧﺑوده ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳراﻧم ﻣﺟﺎﻣﻌت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم .
 -١٨٩ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭼون ﺧروس ﺳﻔﯾد از ﻣﺟﺎﻣﻌت ﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم .
 -١٩٠ﭘروردﮔﺎرم در ﺳﻔر ﻣﻌراج ﺑﮫ ﻣن ﻓرﻣود  :ای ﻣﺣﻣد ﺗو را ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻧﯾﺎورده ام اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
را ﺑﮫ ﺗو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم  .ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ .

ﻋﻠ ﯽ)ع(

 -١٩١ﻣن و ﻋﻠﯽ ﻧور واﺣدﯾم .
 -١٩٢ﻋﻠﯽ)ع( در ﺑﺎطن ھﻣﮫ ﭘﯾ ﺎﻣﺑران ﮔذﺷ ﺗﮫ ﺑ وده اﺳ ت و زھ ﯽ اﻓﺗﺧ ﺎر ﺑ ر ﻣ ن ﮐ ﮫ او را در ﺑﯾ رون از
ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .
 -١٩٣ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻣﺎس ﺑر ذات ﺧداﺳت .
 -١٩۴ﺑﮭﺷت داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ع اﺳت .
 -١٩۵ﻣن ﺑﺷﺎرت دھﻧده ام و ﻋﻠﯽ ھداﯾت ﮐﻧﻧده .
 -١٩۶ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت .
 -١٩٧ﻋﻠﯽ)ع( رھﺑر اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -١٩٨ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﯾﺷﺗﺎز ھداﯾت اﺳت .
 -١٩٩ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻌد از ﻣن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -٢٠٠ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﭘرھﯾزﮔﺎران آﻧرا ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
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 -٢٠١ﻋﻠﯽ)ع( ﺑر ﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .
 -٢٠٢ﻋﻠﯽ)ع( وارث ﻋﻠم ﻣن اﺳت .
 -٢٠٣ﻣن و ﻋﻠﯽ ﻧور واﺣدﯾم ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن ﺷﻧﯾده او ھم ﺷﻧﯾده ،ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن دﯾده او ھ م دﯾ ده  ،و ھ ر
ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن ﺑوده او ھم ﺑوده اﺳت .
 -٢٠۴ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھر ﺳو ﮔراﯾد ﺣﻖ ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳو ﮔراﯾد .
 -٢٠۵ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺳت .
 -٢٠۶ﻋﻠﯽ)ع( ﺟﻣﺎل ﺑﺎطن ﻣن اﺳت .
 -٢٠٧ﻋﻠﯽ)ع( ﺑزرﮔﺗرﯾن راﺳﺗﮕوی ﻋﺎﻟم اﺳت .
 -٢٠٨ﻋﻠﯽ)ع( وارث ﻋﻠم ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺳت .
 -٢٠٩ﻋﻠﯽ)ع( ﺟدا ﮐﻧﻧده ﺣﻖ از ﺑﺎطل اﺳت .
 -٢١٠ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت و ھرﮐﮫ اﯾن اﻣر را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﮐﺎﻓر اﺳت .
 -٢١١ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢١٢ھرﮐﮫ ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارد از آﺗش دوزخ ﻣﺻون اﺳت .
 -٢١٣ھرﮐﮫ ﻣن ﻣوﻻی اوﯾم ﻋﻠﯽ ع ھم ﻣوﻻی اوﺳت .
 -٢١۴ﭘروردﮔﺎرم را در ﻣﻌراج ﺑﺎ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﻋﻠﯽ دﯾدار ﮐردم .
 -٢١۵ﻣن ﭘروردﮔﺎرم را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﭘرﺳﺗﯾده ام .
 -٢١۶ﺧداوﻧد ﻣرا ادب ﮐرد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ادﺑﮭﺎ .
 -٢١٧ﭘروردﮔ ﺎرم در ﻣﻌ راج ﺑﻣ ن ﻓرﻣ ود :ای ﻣﺣﻣ د اﮔ ر ﻗ رار ﻧﺑ ود ﺗ و را ﺑﯾ ﺎﻓرﯾﻧم ھرﮔ ز ھ ﯾﭻ ﭼﯾ زی
ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم  .و اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻋﻠﯽ را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم ﺗو را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم و اﮔر ﻗرار ﻧﺑ ود ﻓﺎطﻣ ﮫ را ﺑﯾ ﺎﻓرﯾﻧم ﻋﻠ ﯽ
را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم  .ﻓﺎطﻣﮫ ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﻣن اﺳت .
 -٢١٨ﭘروردﮔﺎرم ھرﺷب ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷب زﻧده داراﻧش ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و دﯾدار ﮐﻧد .
 -٢١٩زﯾن ﭘس )دوره ﺧﺗم ﻧﺑوت( ﻓﻘط رھ روان وادی ﺧ ود ﺷﻧﺎﺳ ﯽ ﺑ ﮫ ﺣﻘ ﺎﯾﻖ دﯾ ن ﻣ ن ﻧﺎﺋ ل ﻣ ﯽ آﯾﻧ د و
آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٢٠ﻗرآن ظﺎھری دارد و ﺑﺎطﻧﯽ  .ﭼون ﺑﮫ ﺑطن آﺧرش رﺳﯽ ﻧﮫ ﮐﻔری ﺑﯾﻧﯽ و ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ .
 -٢٢١زﯾن ﭘس در اﻣت ﻣن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا از ﻣﻘ ﺎم اﻧﺑﯾ ﺎی ﺑﻧ ﯽ اﺳ راﺋﯾل
ﺑرﺗر اﺳت .
 -٢٢٢ﻋﻘل وﺣﯽ ﺑدن اﺳت .
 -٢٢٣ﻣن ﺳرور ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ھﺳﺗم ﻧﮫ ﺑواﺳ طﮫ ﻧﺑ وت و رﺳ ﺎﻟت ﺧ وﯾش ﮐ ﮫ ﺑواﺳ طﮫ ﻓﻘ ر ﺧ وﯾش ﮐ ﮫ
ﺑدان ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧم زﯾرا ﻓﻘﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎن روی زﻣﯾن ھﺳﺗم .
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 -٢٢۴ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را از ﺻورت ﺧودش آﻓرﯾد .
 -٢٢۵آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ھﻧوز آدم ﺑﯾن آب و ﮔل ﺑود ﻣن ﻧﺑﯽ ﺑودم .
 -٢٢۶ﺧزاﻧﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﻣن داده ﺷده اﺳت .
 -٢٢٧ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧداﯾش را ﺷﻧﺎﺧت و ھﯾﭼﮑس ﺧود را ﺑﺧودی ﺧود ﻧﺷﻧﺎﺧت .
 -٢٢٨ﭼﯾزی ﻧدﯾدم ﺟز آﻧﮑﮫ ﺧدای را ﭘﯾش از آن دﯾدم .
 -٢٢٩ﺧداوﻧد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد در »ﻋﻣﺎء« ﺑود و ﻋﻣﺎء ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺎﻻ داﺷ ت ﻧ ﮫ ﭘ ﺎﯾﯾن.
)ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮑﺎن ﻧﺑود( .
 -٢٣٠ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت ا ّﻣت ﻣن ﺑﺧل ﻋﻠﻣﺎی آﻧﺳت .
 -٢٣١وای ﺑﮫ دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن در اﺳﻼم ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺑﻘت ﮔﯾرد .
 -٢٣٢ھرﮐﮫ ﺷﺑﯽ را ) ﺑرای ﻓﮑر و ذﮐر ﺣﻖ ( ﺑﯾدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺳﺣر ﺑﻣﺎﻧد .
 -٢٣٣ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ .
 -٢٣۴آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﯾرﺳﻧد اوﻟﯾﺎء آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٣۵دوزخ ﺑﮫ وﺳﻌت ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮭﺷت ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -٢٣۶ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾد ﻗﻠم ﺑود .
 -٢٣٧ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از ﺳﮫ ﻧور آﻓرﯾد  :ﻧور ﻋﻘ ل  ،ﻧ ور دﯾ ن  ،ﻧ ور ﻣﺣﺑ ت  .آﻧﮕ ﺎه ﺑ ﮫ ﻧ ور ﻣﺣﺑ ت
ﮔﻔت  :ﺑﯾﺎ  .وﻟﯽ اﺑﺎ ﮐرد  .ﺑﮫ ﻧور دﯾن ﮔﻔت  :ﺑﯾﺎ  .او ھم اﺑﺎ ﮐرد  .ﺳﭘس ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮔﻔت  :ﺑﯾﺎ  .ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘ ﯾش
آﻣد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧور دﯾن و ﻣﺣﺑت ھم ﺑﺎ او ﭘﯾش آﻣدﻧد.
 -٢٣٨ھرﮐ ﮫ ﺑداﻧ د ﮐ ﮫ از ﮐﺟ ﺎ آﻣ ده و در ﮐﺟﺎﺳ ت و ﺑ ﮫ ﮐﺟ ﺎ ﻣﯾ رود و ﺑ ر اﯾ ن ﺑﺻ ﯾرت ﭘﺎﯾ دار ﺑﻣﺎﻧ د ﻣﺷ ﻣول
رﺣﻣت ﺧداﺳت .
 -٢٣٩ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ روز ﺑ ﮫ ﭘﺎﯾ ﺎن ﻋﻣ ر ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ده ﺑﺎﺷ د ﮐﺳ ﯽ از ﺷ ﺟره ﻣ ن ظﮭ ور ﺧواھ د ﮐ رد ﮐ ﮫ
ﻧﺎﻣش ﻧﺎم ﻣن اﺳت و ﮐﻧﯾﮫ اش ﮐﻧﯾﮫ ﻣن اﺳت و ﺟﮭﺎن را ﻏرق در ﻋدل و داد ﺧواھد ﮐرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏرق در
ظﻠم و ﻓﺳﺎد ﺷده اﺳت .
 -٢۴٠اﮔر ﻣوﺳﯽ ع زﻧده ﻣﯽ ﺑود ﺑدون ﺷﮏ ﻣرا ﭘﯾروی ﻣﯽ ﻧﻣود .
 -٢۴١ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻋﯾن زﻣﺎن ھﺳﺗم .
ﺣراﻓﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ دل را ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧوم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﯾد و ﻣﯽ دﯾدﯾد.
 -٢۴٢اﮔر ّ
 -٢۴٣دھر ) زﻣﺎن _ روزﮔﺎر ( را دﺷﻧﺎم ﻣدھﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن دھر اﺳت .
 -٢۴۴ﺧداوﻧد ﻋﻠم را از ﺳﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد ) ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﯾﮏ اﻣر اﺳﺗﺧراﺟﯽ اﺳت ﻧﮫ اﻟﻘﺎﺋﯽ ( .
 -٢۴۵ﺑزودی ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﭼون ﻣﺎه ﺷب ﭼﮭﺎرده در آﺳﻣﺎن .
 -٢۴۶ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﯾﮑﯽ ھﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .
 -٢۴٧ﻧوﻋﯽ از ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و آﻧرا ﺟز ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .
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 -٢۴٨ﺑرﺗرﯾن دوﺳت ﺧدا آن ﻣؤﻣن ﺧﺎﺷﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اھل ﺻ ﻠوة و ﺑﮭﺗ رﯾن ﻧ وع ﭘرﺳ ﺗش اﺳ ت و در ﻧﮭ ﺎن و
آﺷﮑﺎر ﺧداﯾش را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﮐﺳﯽ او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .
 -٢۴٩اﮔر ﺣﺎﻓظﮫ آدﻣﯽ ﭘر از ﭼرک و ﻓﺳﺎد ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﭘر از ﺷﻌر ﺑﺎﺷد.
 -٢۵٠ﺧداوﻧد را ﺑوھﺎی ﺧوﺷﯽ اﺳت ﺧود را در ﻣﻌرض وزش ﺑوھﺎی ﺧوش ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﻗرار دھﯾد .
 -٢۵١اﻋﻣﺎل ھرﮐﺳﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﯾت او دارد و اﺻل ھرﮐﺎری ﻧﯾّت ﺷﺧص اﺳت ﺑﻧ ﺎﺑر اﯾ ن ھرﮐﺳ ﯽ ھﺟ رﺗش
ﺑﮫ ﻧﯾت ﺧدا و رﺳوﻟش ﺑﺎﺷد ھﺟرﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت وﻟﯽ اﮔر ﺑرای ﺑﮭره دﻧﯾوی و ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺎﺷد ھﺟرت
او در ﺧور ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آن ھﺟرت ﮐرده اﺳت وﻟﯽ در ﺧور ﺧدا و رﺳوﻟش ﻧﯾﺳت .
 -٢۵٢ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑرﺳﯾد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﺗﺎن ﺑرﺳﻧد .
 -٢۵٣آﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧد آﺗش دوزخ را ﺑر ﺧود واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۵۴ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﺎﻓر اﺳت .
 -٢۵۵ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت .
 -٢۵۶ﮐﺳﯽ ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ اﺣﮑ ﺎم ﺷ رﯾﻌت را ﺑ ﮫ ﺗﻣ ﺎم و ﮐﻣ ﺎل رﻋﺎﯾ ت ﻧﻣﺎﯾ د وﻟ ﯽ اﻣ ﺎﻣﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت وﻻﯾ ت او ﺑﺎﺷ د
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﻣﯾرد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت روﺣش از ﻗﺑر رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .
ﺣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼو ﺑﻣﯾ رد ﺑ ﮫ ﺟﺎھﻠﯾ ت ﻣ رده اﺳ ت و اﮔ ر ﻣﺳ ﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷ د ﺑ ﮫ ﮐﻔ ر و ﻧﻔ ﺎق
 -٢۵٧آﻧﮑﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﻣرده اﺳت .
 -٢۵٨ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده  :ﭼون ﺑﻧده ای را دوﺳت ﺑدارم ﮔوﺷش ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺑدان ﻣﯽ ﺷﻧود و ﭼﺷﻣش ﻣﯾﺷوم
ﮐﮫ ﺑدان ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و دﺳﺗش ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺑدان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۵٩ﺧداوﻧد در ﻗﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار اﺳت و او را ﻣﯽ ﻧﮕرد .
 -٢۶٠ﻧﻣﺎز ﻣذاﮐره ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت .
 -٢۶١دوران رﺳﺎﻟت و ﻧﺑوت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧش رﺳﯾد و ﭘس از ﻣن دﯾﮕر ﻧﺑﯽ و رﺳوﻟﯽ ﻧﺧواھد آﻣد وﻟﯽ ﻋﻠم ﻣن ﺑﮫ
طﺎﻟﺑﺎﻧش ﻣﯽ رﺳد .
 -٢۶٢ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد آﻧﮑﮫ ﻣ دﻋﯽ دوﺳ ﺗﯽ ﻣ ن اﺳ ت ﭼ ون ﺷ ب ﻓرارﺳ د ﺑﺧواﺑ د و ﻣ را
ﻓراﻣوش ﮐﻧد آﯾﺎ ھر دوﺳﺗداری ﺧﻠوت ﺑﺎ ﺣﺑﯾب ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺧواھد ؟ ﻣن ھﻣﺎﻧم ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑ ر ﺑﻧ دﮔﺎﻧم ﺟﻠ وه
ﮐرده ام  .آﯾﺎ در ﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ای ھﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾش را اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ؟ آﯾﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧده ای ھﺳت ﺗﺎ ﺗوﺑﮫ اش را
ﺑﭘذﯾرم ؟ آﯾﺎ آﻣرزش ﺧواھﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧش را ﺑﯾﺎﻣرزم ؟
 -٢۶٣ﺧﯾر و ﺷر اﻣور را از دﻟت ﺑﭘرس و ﻣردم را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودﺷﺎن واﮔذار .
 -٢۶۴ﻧﻣﺎز  ،ﻧور اﺳت  .ﺻدﻗﮫ ﺑرھﺎن اﺳت  .ﺻﺑر ﺗﺷﻌﺷﻊ اﺳت و ﻗرآن دﻟﯾل و ﺣﺟت اﺳت ﯾﺎ ﺑ ﮫ ﺳ ودت ﯾ ﺎ
ﺑﮫ زﯾﺎﻧت .
 -٢۶۵ﺻﺑﺢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎم ﻣردم در ﺗﺟ ﺎرت ﻧﻔ س ﺧ وﯾش ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ ﯾ ﺎ آﻧ را آزاد ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﯾ ﺎ ﺑ ﮫ ﺑﻧ د ﻣ ﯽ
ﮐﺷﻧد و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
 -٢۶۶ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :اﻋﻣﺎل آدﻣﯾﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎص ﺧودﺷﺎن اﺳت ﺟز روزه ﮐﮫ آن ﺧ ﺎص ﻣ ن اﺳ ت و ﻣ ن
ﭘﺎداش آن ھﺳﺗم .
 -٢۶٧ھرﮐس ﮐﮫ روش ﺑدی را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذارد ﮔﻧﺎه آن و ﮔﻧﺎه ھرﮐس ﮐﮫ ﺑدان روش ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑر ﮔردن اوﺳت .
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 -٢۶٨ﺑﮭﺗرﯾن اﻣت ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﺳوی ﺧدا ﺑﺧواﻧد و ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا را دوﺳﺗدار ﺧدا ﺳﺎزد .
 -٢۶٩ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾﺎن ھﺎ ﺳﺣر اﺳت ﺑﻌﺿﯽ ﺷﻌرھﺎ ﺣﮑﻣت اﺳت و ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺧن ھﺎ اﻟﮑن اﺳ ت و ﺑﻌﺿ ﯽ ﻋﻠ م ھ ﺎ
ﺟﮭﺎﻟت اﺳت .
 -٢٧٠آﻧﮑﮫ در دﻧﯾﺎ ﺳﯾرﺗر اﺳت در ﻗﯾﺎﻣت ﮔرﺳﻧﮫ ﺗر اﺳت .
 -٢٧١ﺧداوﻧد ﻓرﻣود :ﻣرا ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺗﺎ ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﮔرﺳﻧﮫ ﺷو ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ  ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑرﺳﯽ .
 -٢٧٢ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻣﺗﮭﺎی دﯾﮕرﻧد .
 -٢٧٣از ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﺎل ﺑﮫ ارث ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠم ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رﺳد .
 -٢٧۴ﺣﺿرت ادرﯾس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﻠﻣﮫ و ﺧط اﺳت.
 -٢٧۵ھرﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷود و ﻋﺷﻘش را ﮐﺗﻣﺎن ﻧﻣوده و ﻋﺻﻣت ﮔزﯾﻧد ھرﮔﺎه ﺑﻣﯾرد ﺷﮭﯾد اﺳت .
 -٢٧۶ﻋﺷﻖ ﺳراﺳر ادب اﺳت.
 -٢٧٧ﺑرﺧﯽ از ﺑﻧدﮔﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﺑﮭﺷت ھﺳﺗﻧد و اﻧدﮐﯽ ھ م ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ ﺑﮭﺷ ت ﻣﺷ ﺗﺎق آﻧﮭﺎﺳ ت ﮐ ﮫ ﻋﻠ ﯽ و
ﻋﻣﺎر و ﺳﻠﻣﺎن و ﺑﻼل از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد .
 -٢٧٨ﺑواﺳطﮫ ﻗﻠم ﻋﻠم را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورﯾد .
 -٢٧٩ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧم در دﺳت اوﺳت ﻧﻣﯽ داﻧ م ﮐ ﮫ ﭘ س از ﻣ رﮔم ﺑ ﮫ ﺑﮭﺷ ت ﻣ ﯽ روم ﯾ ﺎ دوزخ  .وﻟ ﯽ ﺑ ﮫ
رﺣﻣت او اﻣﯾدوارم .
 -٢٨٠اﮐﺛر اھل ﺑﮭﺷت ﺳﺎده دﻻن ھﺳﺗﻧد .
 -٢٨١رؤﯾﺎ ﺳﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت  :ﺑﺷﺎرت اﻟﮭﯽ  ،ﺣدﯾث ﻧﻔس و ﺗﮭدﯾد ﺷﯾطﺎن .
 -٢٨٢اﻧﺳﺎن ﺑر دﯾن دوﺳت ﺧوﯾش اﺳت ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .
 -٢٨٣دو ﭼﯾز ﺑزرگ را ﭘس از ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذارم ﯾﮑﯽ ﮐﺗﺎب ﺧداﺳت ﮐﮫ در آن ھداﯾت و روﺷﻧﺎﯾﯽ
اﺳت و دوم اھل ﺑﯾت ﻣن اﺳت ﮐﮫ در آن ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آورم )ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﯾ ﺎد ﺷ ﻣﺎ آورد از
اھل ﺑﯾت ﻣن اﺳت ﻣﺛل ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻣﺎن ( .
 -٢٨۴ھر ﻣؤﻣﻧﯽ دارای ﻗدرت ﺷﻔﺎﻋت اﺳت .
 -٢٨۵ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از اھل ﺑﯾت ﻣن اﺳت .
 -٢٨۶ﺣﺳ د ﺟ ز درﺑ ﺎره دو ﻧﻔ ر ﻧﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د  :ﻣ رد ﺻ ﺎﺣب ﻣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ اﻧﻔ ﺎق ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﻣ رد ﺻ ﺎﺣب ﻋﻠﻣ ﯽ ﮐ ﮫ
ﻋﻠﻣش را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣردم ﻗرار ﻣﯽ دھد .
 -٢٨٧ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻗل ھو ﷲ اﺣد آﻓرﯾده ﺷده اﺳت .
 -٢٨٨ھر ﭼﯾزی ﻣﻌدﻧﯽ دارد و ﻣﻌدن ﺗﻘوا دل ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .
 -٢٨٩ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﻣرا ﻧﺗواﻧﻧد ﻓرا ﮔرﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠب ﺑﻧده ﻣؤﻣﻧم ﻓراﮔﯾر ﻣن اﺳت .
 -٢٩٠ﺧداوﻧد ﺑﻣن ﻓرﻣود  :ﻣن ﺑطور ﯾﻘﯾن آن ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﮐﮫ از ﺣﺎﮐم ﺟﺎﺑر اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋذاب ﺧواھم
ﮐ رد ھرﭼﻧ د ﮐ ﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷ ﺎن ﻧﯾ ﮏ ﺑﺎﺷ د  .ھﻣﭼﻧ ﯾن آن ﻣ ردم ﻣﺳ ﻠﻣﺎن را ﮐ ﮫ از اﻣ ﺎم ھ ﺎدی ﺧ ود اطﺎﻋ ت ﮐﻧﻧ د
ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد ھرﭼﻧد ﮐﮫ در اﻋﻣﺎل ﺧود ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑﺎﺷﻧد .
١٤

 -٢٩١ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده  :ﻣن ﺑﮭﺷت را ﺑر ﻣﻧت ﮔذاران و ﺑﺧﯾﻼن و ﺳﺧن ﭼﯾﻧﺎن ﺣرام ﮐرده ام .
 -٢٩٢ﺧداوﻧد ﻓرﻣود  :در ﻧزد ﻣن ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن دو ﭼﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ام ﺑ ر ﻣ ن ﺗوﮐ ل ﮐﻧ د و ﺑﮭ ر
ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻗرار داده ام راﺿﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٩٣ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ روزی ﺑﺎ ﺧداوﻧد از روﺑ رو ﺳ ﺧن ﺧواھ د ﮔﻔ ت ﺑطورﯾﮑ ﮫ
ﺑﯾن او و ﺧداﯾش ھﯾﭻ ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
 -٢٩۴ھرﮐﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧش ﺑر ﺷﻣﺎرد وارد ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٩۵ﻧﺎﺗوان ﺗرﯾن ﻣردم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از دﻋﺎ ﮐردن ﻧﺎﺗوان ﺑﺎﺷد .
 -٢٩۶ﺑﯾش از ھرﭼﯾز ﺑر اﻣت ﺧود از ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺑﯾم دارم .
 -٢٩٧ﺧداوﻧد ﺑﮭﺷت را ﺑر رﯾﺎﮐﺎر ﺣرام ﮐرده اﺳت .
 -٢٩٨در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺗظﺎھر ﺑﮫ دﯾن ﺑﮭﺗر از ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﮐﻔر اﺳت .
 -٢٩٩ﺧداوﻧد ﮐﺛﺎﻓت و ژوﻟﯾدﮔﯽ را دﺷﻣن دارد .
 -٣٠٠ﺧداوﻧد ﻣؤﻣن ﺑﯽ ﻋﻘل را دﺷﻣن دارد .
 -٣٠١ﺧداوﻧد در ﻧزد ﮔﻣﺎن ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﮫ ﺧدا اﺳت .
 -٣٠٢ﮔراﻧﯽ و ارزاﻧﯽ ﺑدﺳت ﺧداﺳت .
 -٣٠٣در ﺑﮭﺷت ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﭼﺷﻣﯽ دﯾده و ﻧﮫ ﮔوﺷﯽ ﺷﻧﯾده و ﻧﮫ در ﺧﯾﺎل ﮐﺳﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .
 -٣٠۴ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎﻣﻔﮭوم وﺳﯾﻠﮫ رھﺎﯾﯽ از دروغ اﺳت .
 -٣٠۵ﭘﺎداش آﻧﮑﮫ ﭘس از ﻏذا ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔزارد ﻣﺛل روزه دار ﺻﺑور اﺳت .
 -٣٠۶ﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷده ام اﻻ اﯾﻧﮑﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷم.
 -٣٠٧ﺧداوﻧد ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﻣ ردم اﺧﺗﺻ ﺎص داده اﺳ ت و آﻧﮭ ﺎ از ﻋ ذاب اﻟﮭ ﯽ
در اﻣﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -٣٠٨اﯾﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر اﺳت .
 -٣٠٩ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﺷﻣﺎ در ﻧزد ﻣن ﺧوش اﺧﻼق ﺗرﯾن ﺷﻣﺎﺳت .
 -٣١٠ﺷﻔﺎﻋت ﻣن ﺑﮫ ﺗﺎرک اﻟﺻﻠوة ﻧﻣﯽ رﺳد .
 -٣١١ﺑﻌﺿﯽ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻗﺳم ﺧورﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﻧﺎن ﺧواھد ﮐرد .
 -٣١٢دل ﻧﯾز زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد و ﺻﯾﻘل آن ﯾﺎد ﻣرگ و ﺧواﻧدن ﻗرآن و ﺣﮑﻣت اﺳت .
 -٣١٣آﻧﮑس ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﯾروﺋﯽ دارد ﮐﮫ در راه ﺧدا ﺟﮭﺎد ﮐﻧد و ﻧ ﮫ ﻣ ﺎل دارد ﮐ ﮫ زﮐ ﺎت دھ د و اﻧﻔ ﺎق ﻧﻣﺎﯾ د و ﻧ ﮫ
اﻣﮑﺎن ﺻﻠﮫ رﺣم ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺣﺗّﯽ ﺗوان ﻋﺑﺎداﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣر و در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ دارد وﻟﯽ دﻟش ھﻣﮫ اﯾﻧﮭ ﺎ را
دوﺳت ﻣﯽ دارد و آرزوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد اﺟرش در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر از ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐ ﮫ ﺗواﻧ ﺎﺋﯽ اﯾ ن اﻋﻣ ﺎل ﺧﯾ ر را
دارﻧد و اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .
 -٣١۴ﺑﺎ ﻓﻘرا دوﺳت ﺷوﯾد ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑزرگ دارﻧد .
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 -٣١۵ﻧﻣﺎز دو ﻧﻔر از ﺳرﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻣﯽ رود  :زن ﻧﺎﻓرﻣﺎن و ﺑﻧده ﺑﯽ اﻣﺎم .
 -٣١۶ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺟﻣﺎﻋت اﺳت ﭘس ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎﺷﯾد .
 -٣١٧دو ﻋﻣل را ﺧداوﻧد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﮐﯾﻔر ﻣﯽ دھد  :طﻐﯾﺎن و ﮐﻔران واﻟدﯾن .
 -٣١٨ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺟﺎزات را از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑردارﯾد .
 -٣١٩ھرﮔﺎه ﮔداﺋﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ او ﭼﯾزی ﺑدھﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺎﭼﯾز ﺑﺎﺷد .
 -٣٢٠در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻋﻠﻣﺎ در ﺻف ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد .
 -٣٢١اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﻘﺎم ﺑﻧده ای را در ﻧزد ﺧدا ﺑداﻧﯾد ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﭘﺷت ﺳر او ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .
 -٣٢٢وﻗﺗﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓرا رﺳد ﻣرگ ﻧﯾﮑﺎن اﻣت ﻣرا ﮔزﯾﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٢٣وﻗﺗﯽ دل ﺗو از ﭼﯾزی ﻣﺷوش اﺳت از آن در ﮔذر !
 - ٣٢۴ﭼﺷم زﺧم ﺣﻘﯾﻘت دارد .
 -٣٢۵ھرﮔﺎه ﺗﻔﮑر و ﻓﻘر را ﯾﮏ ﺟﺎ دﯾدﯾد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد زﯾرا ﺣﮑﻣت در آﻧﺟﺎ ﺟﺎرﯾﺳت .
 -٣٢۶وﻗﺗﯽ زن و ﺷوھری ﺑﮫ رﺣﻣت ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﺧداوﻧد ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﮕرد .
 -٣٢٧ھرﮔﺎه ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷدی ﺳﮑوت ﮐن .
 -٣٢٨ﻏﺿب ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎ ﮐﺎران ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد اﺳت .
 -٣٢٩در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻋذاب ﻋﺎﻟم ﺑﯽ ﻋﻣل از ھﻣﮫ ﺳﺧت ﺗر اﺳت .
 -٣٣٠ﺷرﯾف ﺗرﯾن زھد آﻧﺳت ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ داری ﺧﺷﻧود ﺑﺎﺷﯽ .
 -٣٣١ﻋﻘد ﻧﮑﺎح را ﻣﺣﮑم و آﺷﮑﺎر ﮐﻧﯾد .
 -٣٣٢طﻠب ﻋﻠم ﺑر ھر زن و ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن واﺟب اﺳت .
 -٣٣٣ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺑرای دﯾﮕران ﺑﺧواه ﺗﺎ ﻧﺻﯾب ﺗو ﺷود .
 -٣٣۴ﻋﺎﻗﻼن را اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد .
 -٣٣۵ﻓﺿﯾﻠت را در ﻧزد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺟوﺋﯾد و در ﭘﻧﺎه آﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و از ﺳﻧﮕدﻻن ﻣﺟوﺋﯾد .
 -٣٣۶ﺧداوﻧد زﯾﺑﺎﺳت و زﯾﺑﺎﺋﯽ را دوﺳت دارد  .ﭘﺎک اﺳت و ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ را دوﺳت دارد .
 -٣٣٧در ﻣﻌراج ﺑر ھر طﺑﻘﮫ ای از ﺑﮭﺷت ﮐﮫ وارد ﺷدم ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﻼل را در آﻧﺟﺎ دﯾدم .
 -٣٣٨ﭘروردﮔﺎرا در ﮔوﺷم ﻧوری ﻗرار ده و در ﭼﺷﻣﺎﻧم ﻧوری ﻗرار ده و در ﻣوھﺎﯾم ﻧوری ﻗ رار ده ...و ﻣ را
ﻧور ﻗرار ده.
 -٣٣٩ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﻣؤﻣﻧﺎن در آﺧرت ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد اﺳت و ﺟﻣﺎل او ﺑرﺗ رﯾن
ﺑﮭﺷت اﺳت .
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 -٣۴٠ﻣن در ﺟواﻧﯽ ﻋﯾّﺎری ﺧدﻣﺗﮕزار ﻣردم و ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑودم و ﭘس از رﺳﺎﻟﺗم ﻧﯾز در اﯾ ن راه
ﺷدﯾدﺗر ﮔﺷﺗم .
 -٣۴١ﺑﺷری ھﺳﺗم ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورم و ﻣﯽ ﺧواﺑم و از آﺧرﺗم ﻣﯽ ﺗرﺳم و ﺑﮫ رﺣﻣت او اﻣﯾدوارم .
 -٣۴٢ﺳﮫ دﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗﯾﺎﻣت ﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﻧ ﮫ ﭘﺎﮐﺷ ﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻋذاﺑﯽ دردﻧﺎک دارﻧد  :ﻓرﻣﺎﻧروای دروﻏﮕو  ،ﭘﯾرﻣرد زﻧﺎﮐﺎر و ﻓﻘﯾر ﻣﺗﮑﺑّر و ﺟﺎه طﻠب .
 -٣۴٣ھر زﻧﯽ ﺑﻣﯾرد و ﺷوھرش از او راﺿﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رود .
 -٣۴۴آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﮑﯽ ﻓرﻣﺎن دھد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧرا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .
 -٣۴۵ﺑﮭﺗرﯾن زﻧﺎن اﻣت ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺻورت زﯾﺑﺎ دارﻧد و ﻣﮭرﯾﮫ ﺷﺎن اﻧدک اﺳت .
 -٣۴۶ھﻣواره درب دﯾن ﺑﮫ روی ﻣردﻣﺎن ﺑﺎز اﺳت اﻻ ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻣر ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد .
 -٣۴٧ﯾﮏ درھم رﺑﺎ در ﻧزد ﺧدا ﺑدﺗر از ﺳﯽ و ﺷش زﻧﺎ اﺳت .
 -٣۴٨ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳﭘﺎھﯾﺎن دﻋﺎ ھﺳﺗﻧد .
 -٣۴٩دﻋﺎی ﻣظﻠوم ﻣﺳﺗﺟﺎب اﺳت ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺑدﮐﺎر ﺑﺎﺷد .
 -٣۵٠دﻧﯾﺎ ﺑر اھل آﺧرت ﺣرام اﺳت و آﺧرت ﺑر دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎن ﺣرام اﺳت و ھردو ﺑر اھل ﺧدا ﺣراﻣﻧد .
 -٣۵١دﻧﯾﺎ زﻧدان ﻣؤﻣن و ﺑﮭﺷت ﮐﺎﻓر اﺳت .
 -٣۵٢ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺗﺎع دﻧﯾﺎ زن ﭘﺎﮐداﻣن اﺳت .
 -٣۵٣ﺧﯾر ھر اﻣری در ﺑﺎطن آن اﺳت .
 -٣۵۴رؤﯾﺎھﺎی ﻣؤﻣن ﯾﮑﯽ از اﺟزای ﻧﺑوت اﺳت .
 -٣۵۵اﺳﺎس ﻋﻘل ﭘس از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ،ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﻣردم اﺳت .
 -٣۵۶ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻓﻘﮫ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -٣۵٧رﺣﻣت ﺧداﺳت ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺧﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺷﻧود و ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑرﺳﺎﻧد .
 -٣۵٨ھرﮐﮫ ﭼﮭل ﺣدﯾث از ﻣﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧد ﻣﺟﺗﮭد اﺳت .
 -٣۵٩ﺑدﺗرﯾن ﻣردم آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧدن از ﺷرش  ،ﮔراﻣﯾش ﻣﯽ دارﻧد .
 -٣۶٠ﺑدﺗرﯾن ﺟﺎی ﺷﮭر ﺑﺎزار اﺳت .
 -٣۶١ﺑﺎ ﺳﻼم ﮐردن دوﺳﺗﯽ ھﺎ را ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﯾد زﯾرا ﺳﻼم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﯾن ﻣردم اﺳت .
 -٣۶٢ﺻدﻗﮫ ﻣﺎﯾﮫ آراﻣش اﺳت و دروغ ﻣﺎﯾﮫ اﺿطراب .
 -٣۶٣طﻠب ﻋﻠم ﺑرای ﺧدا از ﻣﺟﺎھدت ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ ﺑرﺗر اﺳت .
 -٣۶۴طﻣﻊ  ،ﺣﮑﻣت را از دل ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽ ﺑرد .
 -٣۶۵ﺑﺎ ﻏم ﺧو ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﭼراغ دل اﺳت .
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 -٣۶۶ﻋﻠم از ﻋﺑﺎدت ﺑرﺗر اﺳت و اﺳﺎس آن ﺗﻘوا اﺳت .
 -٣۶٧ﻋﺎﻟم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺻداق ﻋﻠم ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣۶٨ھرﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از ھﻣﮫ ﻣردم ﺑرﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﺗوﮐل ﮐﻧد .
 -٣۶٩ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ﺧﯾر ﺑرﺗر از ﺧود ﺧﯾر اﺳت .
 -٣٧٠ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻔﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮭﺗر از ﯾﮏ ﻋﻣر ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 -٣٧١ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﻓﻘر ،ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 -٣٧٢ﺧردورزی رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
 -٣٧٣ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺧﯾﻠﯽ وارد ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -٣٧۴ﻧزدﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﺻﺑور  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷود .
 -٣٧۵در ﺟﮭل ﻣرد ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد .
 -٣٧۶در ﮔﻧﺎه ﻣرد ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﮕوﯾد .
 -٣٧٧ﻋﻠم ﺑﯽ ﻋﻣل در ﻗﯾﺎﻣت زﻧﺟﯾری اﺳت ﺑﮫ ﮔردن ﺣﺎﻣﻠش .
-٣٧٨ھرﮐﮫ ﺑر ﭼﮭره ﺧود ﻋﻼﻣت ﻧﮭد ﻣورد ﻟﻌﻧت ﺧداﺳت .
 -٣٧٩اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم درﺑﺎره او ﮔﻣﺎن اﻟوھﯾت ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -٣٨٠ھرﮐس ﺑﯽ اﺟﺎزه در ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری ﺑﻧﮕرد در دوزخ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮭﻣراھش ﻣﯽ آﯾد .
 -٣٨١ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ اﻣری اﻣﺗﺣﺎن ﺷده ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﻧده ای ﺑﮫ آن اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺷده اﺳت .
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