
  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 چه افراد ي همه به كه است باران بارش مثل سازنده هاي خوبي
  .رسد مي بد چه و خوب

  )245/العقول تحف(

  

  احد زخداوند باران باريدن

  صمد ز باشد عامه مرحمت يك

  آري عالم خداي همه به بخشد

  بد نه باشداوياكه خوب كه هرچند

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 به كه اي اندازه به جز و نكن باز حساب نداري قدرت برآنچه
  .آوري،نبخش مي دست

  )767/الحسين كلمات موسوعه(

  

  بايد كتاب عملت هر از

  بايد ثواب را تو هرخير

  را قدرتت و توان بشناس

  بايد حساب خودت حد در

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است آتش سگهاي خوراك غيبت،

  )470/2/الواعظين روضه(

  

  ات زندگي و زحمت و تالش عمر يك

  ات بندگي شود طي دوست محضر در

  ثمرش ديگر شخصي ز تو غيبت يك

  ات شرمندگي اساس ببين و بنشين

  

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 روش و سيره به و كرده منكر از نهي و معروف به امر خواهم مي
 بن علي پدرم و) سلم و آله و عليه و اهللا صلي(اهللا رسول جدم

  .كنم عمل)السالم عليه(ابيطالب

  )89/4/آشوب شهر بان مناقب(

  

  فرموده علي بن حسين اينگونه

  بوده من پدر و جد سنت اين

  درعالم كنم معروف به امر هم

  آلوده حق دين هرچه ز نهي هم

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است برتر ذلت با زندگي ،از باعزت مرگ

  )191/44/بحاراالنوار(

  

  دانند مي چنين اين عشق مكتب در

  خوانند اين وسپس بميرند نيكوست

  بود عزت با كه مرگ آن بود برتر

  مانند خفت و ذلت با كه است عار

  

  

  



  
 

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 رستگار هرگز كند معامله خدا خشم با را مردم خشنودي كه ملتي
  .شد نخواهد

  )382/44/بحاراالنوار(

  

  خدا خشم با اينكه است بد بسيار

  بدا چه ، را مردمان كنند خوشحال

  ها دولت اين و ملت چنين برحال

  جدا اينگونه شوند خدا راه از

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  شود، زياد رزقش و افتد تاخير به اجلش دارد دوست كه كسي

  .دهد انجام رحم ي صله

  )91/71/بحاراالنوار(

  

  !گمان بي باشد بسيار تو عمر داري دوست

  !آسمان تا رود باال شود افزون تو رزق

  ميدهند كاري به را آرزوها اين دوي هر

  هرزمان و مكان هر در صله ارحامت به كن

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  مومن زيرا بپرهيز شود مي عذرخواهي موجب آنچه از

  .كند نمي هم عذرخواهي و كند نمي بد 

  )120/75/بحاراالنوار(

  

  علي بن حسين سخن چنين فرمود

  جلي ذات آن مومنِ كند پرهيز

  طلبد عذرخواهي كه بدي فعل از

  عمربلي يك ماست بنفع حرف اين

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

   كه كسي جز نيست امان در قيامت روز در هيچكس

  .بترسد خدا از دنيا در

  )192/44/بحاراالنوار(

  

  امان در تو باشي قيامت در كه خواهي

  زمان هر و روز هر گيري توشه كه بايد

  مرو گُنه گرد و نما خدا از ترس

  جهان اين از روزي دوست اي رويم بايد

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 و ناپاكي و آلودگي هرگونه از قلبش كه است كسي ما ي هماناشيعه
  .باشد پاك خيانت

  )156/65/بحاراالنوار(

  

  امامت فرمان به شيعه شوي كه خواهي

  عبادت هرچه زتو پذيرند كه خواهي

  رذيلت ثلث اين تو به نباشد كه بايد

  خيانت و نبودن پاك و آلودگي

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  ندارد مددكاري بزرگ خداوند جز كه بركسي كردن ستم از

  .كن پرهيز 

  )118/75/بحاراالنوار(

  

  كار اين در من جان باش مراقب

  افكار مجموعه اين در كن نگاهي

  آنكس مخصوصاً مكن هرگز ستم

  مددكار او ندارد كسي حق بجز

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .باشد تلخ هرچند ، كن پايداري حق راه در ، فرزندم

  )77/68/بحاراالنوار(

  

  كن پاسداري و بشناس را حق

  كن پايداري اگرتو است تلخ

  )ع(حسين فرمان كنيم عمل كه بايد

  كن ياري را خويش امام اينگونه

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 هاي نعمت از شما به* مردم نيازهاي*  كه بدانيد ! مردم اي
  كهنكند خسته را شما ، خداوند نعمتهاي پس ، خداست

  .شود مي گرفتاري و عذاب به تبديل

  )121/75/بحاراالنوار(

  

  نعمت چشم به بنگر را مردمان نياز تو

  عزت بهر بكوش و را اين بخواه زخدا

  ميفرستد عذاب كه خسته و ملول نشوي

  ذلت جمله بشوند نبيني را نعمات

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .باشد عاجز كردن دعا از كه است كسي مردم ترين درمانده

  )294/93/بحاراالنوار(

  

  

  دعا كوي از هرآنكه شود درمانده

  بحرجدا اين شوداز و رود بيرون

  بدهند توسل به خواهي كه هرچيز

  خدا سوي بجو راه دعا ازباب

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 كرده ضمانت زيراخداوند نمايم مي سفارش الهي تقواي به را شما
  .كند ها بدي جايگزين را ها خوبي پيشگان تقوا براي است

  )120/75/بحاراالنوار(

  

  نيكوست چه ببين شما تقواي

  دوست كيست؟حضرت شده ضامن

  گردد خوب تو بد فعل هر

  اوست محبت از مرحمت اين

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 مجازات خود گناهان قبال در دارد باور كه كن عمل كسي مانند
  .گرفت خواهد پاداش ، خود نيك كردار ازاي در و شد خواهد

  )127/75/بحاراالنوار(

  

  حساب به بداني كه كن عمل آنگونه

  كتاب به آيد نوشته بدت و نيك هر

  دهند پاداش  جزا عمل برحسن

  عذاب و مجازات نيز بد ي بركرده

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .ورزد بخل كردن سالم از كه است كسي مردم ترين بخيل

  )295/90/بحاراالنوار(

  

  ختام حسن بدان بگويمت جمله يك

  كالم هيچ در نبوده اين از تر شيرين

  جهان به باشد بخيل كسي چه داني

  سالم به را پاسخت نداد كه آنكس

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .بنامم علي را همه خواست مي دلم داشتم مي هم فرزند اگرصد

  )212/44/بحاراالنوار(

  

  نيكوست و خوب چقدر جمله اين

  جوست خدا كه آنكس هر مطلوب

  را پسر صد به علي نام من

  دوست اش دارم وجود عمق از

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است بدور ما از خواري و ذلت

  )97/اللهوف(
 

  يادگاري و نغز ء جمله يك

  آري جهان،بماند تاهست

  بنوشت روزگار صفحه در

  وخواري ذلت زما دوراست

  

  

  

  



 

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 ي همه در من اميد و ها سختي ي همه در من گاه تكيه تو!  خدايا
  گرفتاريهايي و مشكالت

  )94/3/التهذيب(
 

  هستي كنارم كارها سختي در

  هستي يارم مشكالت ء جمله در

  اهللا اي من گاه تكيه و اميدي

  هستي نگارم قسم بخودت آري

  

  

  

  



 

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 برسد، هدفي و آرزو به خدا معصيت و نافرماني با بخواهد هركس
 ترسد مي آنچه گرفتار زودتر و رفت خواهد باد بر آرزويش

  .شد خواهد

  )120/75/االنوار بحار(
 

  خواهي آنچه به نرسي هرگز

  چاهي به روي گُنه كار كز

  آرزويت تو دهي برباد

  تباهي شود آن ياحاصل

  

  
 



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

   را ستمگران با زندگي و سعادت جز را مرگ من

  .دانم نمي مالمت جز

  )381/44/بحاراالنوار(
 

  امامت مكتب پيرو بر

  سعادت ي نشانه مرگ شد

  ستمگر تحمل عمر يك

  مالمت بجز نبود حاصل

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .شوند اندك دينداران ، رسد فرا آزمايش دوران چون

  )245/العقول تحف(
 

  است يم چو ياران جمع سرور اوج در

  است غم ز نشاني جمله اين در هرچند

  دوست اي داني كه اينگونه گويمت مي

  است كم ديندار زار كار ي لحظه در

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  ، هراسيد نمي جزا روز از و ، ندارد دين اگر

  .باشيد آزاده خود دنياي در 

  )51/45/بحاراالنوار(
 

  آباد جور ز تان ي خانه هان

  دلشاد مباد ابد روز تا

  نداريد دين كه اگر مردم اي

  آزاد شويد زمين روي بر

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 و كند مي نهي - فساد-  از را تو دارد دوست را تو كه آنكس
  .كند مي تحريك را تو ، دارد دشمن را تو كه آنكس

  )128/75/بحاراالنوار(
 

  دوست يك نيك صفات جمله از

  روست يك و صاف تو با كه است اين

  ظلم هر و فساد جلوي گيرد

  راسوست كه بدان نشود مانع

  

  

  
 



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .حق از پيروي با مگر ،  شود نمي كامل ، انسان عقل

  )127/75/بحاراالنوار(

  

  ساحل شوق و علوم درياي

  كامل نيز تو شوي كه خواهي

  برخيز است حق از پيروي با

  عاقل بندگان همره رو

  

  

  



  

  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است معرفت شدن بارور ، علمي مذاكره و درس

  )128/75/بحاراالنوار(
 

  برپاست نخل هزار باغ در

  دنياست شبيه اي مساله اين

  آري گفت و زعلم گفتند

  زيباست درخت اين معرفت با

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

   ، پذيرفت را عطايت و بخشش كه كسي

  .است نموده ياري بخشندگي بر را تو

  )127/75/بحاراالنوار(
 

  كاري رسيد ازكرمت گر

  آري محبت خود بخشش با

  دوست اي پذيرد تو ز كه آنكس

  ياري نموده را تو نيز او

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است دوزخ آتش از نجات باعث ، خدا خوف از گريه

  )245/11/بحاراالنوار(
 

  ممات وقت و زمانه برسد برما

  چونجات آتش حول ز همه خواهيم

  دوست اي بداني بگويمت نكته اين

  برات دادند گريه به خدا خوف از

  

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است) السالم عليهم( بيت اهل ما رضايت در خداوند رضايت

  )366/44/بحاراالنوار(
 

  دهند مي ما به خورشيد طلعت

  دهند مي ما ز عشق خوش عطر

  )السالم عليهم(بيت اهل نگرند چشمي گوشه

  دهند مي رضا معبود حضرت

  

  

  



  
 

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 خداوند باشد اش گريه و اندوه و سوگواري روز عاشورا روز كه هر
  .دهد قرار او سرور و شادي روز را قيامت روز عزوجل

  )284/44/بحاراالنوار(
 

  دادي را خود خون چو خدا راه در

  آزادي سرور تو شدي اينگونه

  عاشورا آن در تو داغ ز گريم

  شادي جزايش مادهد ي گريه زان

  

  

  



  
 

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

   سازد طرف بر را مومني گرفتاري و اندوه كه كسي

  .زدايد مي را آخرتش و دنيا غمهاي خداوند

  )121/75/بحاراالنوار(
 

  بردار تو مومنين دل از غم

  كار همين در بكوش اينگونه

  آن ي نتيجه شود چه داني

  يار همان برد مي تو غمهاي

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

   شود آقا ، باشد داشته سخاوت كه كسي!  مردم اي

  .شود پست ورزد بخل كه كسي و

  )121/78/بحاراالنوار(
 

  عادت كرد هرآنكه بخت خوش

  سخاوت بر چو شود معروف

  بدبخت چه ولي ، او شود آقا

  حسادت زآن بخيل بيچاره

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .دارد پي در را گناه خطر ، گنهكاران با همنشيني

  )123/75/بحاراالنوار(

  

  بيدار عزيز اي شو بيدار

  اصرار به را تو دهم هشدار

  گنهكار با تو منشين هرگز

  كار در گناه خطر دارد

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است عقل فزوني ي مايه ، زياد هاي تجربه

  )128/75/بحاراالنوار(

  

  آگاهي و دانش به برسي خواهي

  دانايي يك اينكه به شوي مشهور

  آن آيد مي بدست ها تجربه با

  دارايي اين به خودت نما افزوده

  

  

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  كرد؟ گم را تو آنكه يافت چه!  خدايا

  ؟ يافت را تو آنكه كرد گم چه و 

  )عرفه دعاي(

  

  مدام لطفت از آنكه اي-خدا اي

  پيام هردم ما برجان رسد مي

  برد؟ كي جزتوسودي يابد هركه

  ! تمام ، خود اين بود بسيار اي نكته

  

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 و كند مي معصيت را خدا كسي ببيند كه نيست مومن،شايسته براي
  .نكند ونهي جلوگيري آن از

  )عرفه دعاي(
 

  نكني تر حق نور به لبت است حيف

  نكني بر از عشق حديث اينگونه

  حق مومن اي نبوده تو ي شايسته

  نكني منكر نهي و گنهي بيني

  

  



  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .نبيند خود نگهبان و مراقب را تو كه چشمي باد كور

  )عرفه دعاي(

  

  حساس و تيز شويم كه بايد

  پاس و مرزباني به هرلحظه

  بنديم چشم و نشويم غافل

  خناس قوم شويم لحظه يك

  

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

 بررسي و بسنجد خوب را خود گفتار كه است آن عالم هاي نشانه از
  .باشد آكاه نظري فنون و علوم حقايق از و نمايد

  )78/119/االنوار بحار(
 

  شقايق و گل پراز باغ در

  حقايق و دانش ز آگاه

  باشد سنج نكته عالم آن

  دقايق كند سخن تدبير

  

  



  

  

ھم ن امام سالم ع ند ا   :ما

  .است تن آسايش ي مايه ،  قناعت

  )78/128/االنوار بحار(
 

  شجاعت اهل بود كه كس آن

  شفاعت مرا كند روز يك

  را تن آسايش كه فرمود

  قناعت در بكوش تو خواهي

  

  

  


