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 تعالی بسمه

 (ادب و احترام  ) ۸ث مسابقه حدی

 

 : السالمامام على عليه (1حدیث )

 اى جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ كنيد.

 

 : امام صادق عليه السالم (2حدیث )

 .كند بهشت وارد را آنان همه تا سازد مى مند بهره شایسته ادب مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و

 

 :( امام حسن عسکری عليه السالم3حدیث )

 در مقام ادب همين بس كه آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری كنی.

 

 :( امام حسن عسکری عليه السالم4حدیث )

 اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

 

 :( امام علی عليه السالم5حدیث )

چون جهل و هيچ ميراثی چون ادب و هيچ پشتيبانی چون مشورت نخواهد  هيچ ثروتی چون عقل و هيچ فقری

 .بود
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 :( امام علی عليه السالم6حدیث )

 علم ميراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئينه ای است صاف.

 

 : آلهوعليهاهللرسول اكرم صلى (7) حدیث

من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نيکى كردن فرمان داد  من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته

و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخالقى نيست . بد 

 سان كه سركه عسل را.كند ، آناخالقى ، عمل را ضایع مى

 

 : السالمامام على عليه (8حدیث )

 و تربيتِ( درست ، نيازمندترند، تا به طال و نقره. مردم، به ادب )فرهنگ

 

 : السالمامام على عليه (9حدیث )

ادبى سرشته شده است و بنده فرمان دارد كه پایبند ادب نيکو باشد. نفس آدمى با طينت خود نفس آدمى بر بى

هرگاه عنان نفس را رها كوشد آن را از خواسته ناروایش برگرداند، پس تازد و بنده مىدر ميدان مخالفت مى

هایش یارى رساند، در قتل خود همدستِ سازد، شریك تبهکارى اوست و هر كس نفس خود را در خواهش

 نفس شده است.

 : السالمامام على عليه (11حدیث )

و شوید شوید، اگر ميانه باشيد، سرآمد مىادب بياموزید، زیرا كه ]در این صورت[ اگر پادشاه باشيد، برجسته مى

 كنيد.دست باشيد، با ادبتان گذران زندگى مىاگر تنگ

 

 : السالمامام على عليه (11حدیث )
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 پسندى ، دورى كنى.ات همين بس كه از آنچه از دیگران نمىبراى ادب آموزى

 

 : اَنَس (12حدیث )

ليل تو در راه خدا آزادى! دالسالم دسته گلى به ایشان تقدیم كرد. امام به او فرمود: یکى از كنيزان امام حسن عليه

جا كه }در قرآن كریم{ این كارشان را پرسيدم. فرمود: خداوند، ما را ]این گونه[ ادب آموخته است ، آن

 و بهتر از هدیه او، آزادى او بود!« و چون احترام شُدید، به بهتر از آن، پاسخ گویيد»گوید: مى

 

 :على بن حَکَم (13حدیث )

السالم رسيد و امام امر فرمودند انعامى به او بدهند . دعبل آن را گرفت، امام رضا عليهدعبل بن على به خدمت 

اما خدا را سپاس نگفت . امام به او فرمودند : چرا خداوند را سپاس نگفتى؟! دعبل گفت : پس از مدّتى بار 

ن گفتم : خدا را سپاسگزارم . السالم رسيدم و ایشان فرمودند انعامى به من بدهند . مدیگر خدمت امام رضا عليه

 جا آوردى.امام به من فرمودند : ادب را به

 

 : السالمامام على عليه (14حدیث )

 نيافتم حاالتش تمام در الهى تقواى از بهتر ادبى  /  آنبه ادب و تربيت نفس خود پرداختم و براى

 نيافتم دروغ از فروبستن دم از بهتر چيزى آن براى  /  برنيامد امر این پس از اگر و

 است كرده حرام هاكتاب در عظمت با خداوند  /  را آنان غيبت همانا مردمان، غيبت از و

 طالست سکوت است، نقره  /  تو سخن اگر نفس، اى

 

 : نوف البکالى (15حدیث )
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 اى نوف»روى؟ فرمودند : مىرود . عرض كردم : موالى من كجا السالم را دیدم كه شتابان مىامير المؤمنين عليه

عرض كردم : موالى من! آرزوهایتان چيست؟ فرمودند : «. كشانَدرهایم كن! آرزوهایم مرا به پيشگاه محبوب مى

داند و نيازى نيست به غير او بگویم . بنده را همين ادب بس كه آن كس كه مورد آرزوست ، خود آنها را مى»

 « .ش را شریك نگردانَدها و نيازش ، غير پروردگاردر نعمت

 : آلهوعليهاهللپيامبر صلى (16حدیث )

 ادبانه بپرهيز.جا[ یا راه رفتن و سخن گفتنِ بىاز خندیدنِ بى تعجّب ]و بى

 

 : السالمامام على عليه (17) حدیث

 .ادب ، صميمانه نخواهد شددوستى با شخص بى

 

 : السالمامام على عليه (18) حدیث

واقع از كمترین مال برخوردار هستيد، در ظاهر بهترین حال را از خود نشان دهيد ؛ زیرا خداوند در حالى كه در 

متعال ، بندگان با ایمان با معرفتش را این گونه نيکو ادب نموده كه ]در وصف فقيران پارسا[ فرموده است : 

رار شناسى ، با اصهایشان مىنشانهپندارد . ایشان را از خبر آنان را از شدّت خویشتندارى توانگر مىشخص بى

 . خواهند)چيزى( از مردم نمى

 

 : السالمامام صادق عليه (19) حدیث

كه خدا را شناخت ، از او ترسيد و آن كس كه از خدا ترسيد ، ترس از خدا او را به عمل به فرمان او و در آن

كنندگان دستورهاى او را بشارت و اطاعت بردارانِ ادب شده به ادب خداپيش گرفتن ادبش واداشت . پس فرمان

 .كننده برهاندهاى گمراهده كه بر خداست كه آنها را از فتنه
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 : السالمعليه امام حسن عسکرى (20) حدیث

 .شادى كردن در حضور غمگين، از ادب به دور است

 

 : السالمامام صادق عليه (21) حدیث

جاى آورد ، زیان نکرد و كسى كه در سجده، به خوبى به بهسوگند به خدا ، هر كس كه حقيقت سجده را 

ادبى كرد و حرمتش را زیر كه به }ساحت مقدس{ او بىخداوند نزدیك شد، هرگز از خداوند دور نيست. و آن

 .پا گذاشت ، و به غير او دل بست، هرگز به او نزدیك نشد

 

 : السالمامام على عليه (22) حدیث

 .رسدباشد و شيفته بازى شود، به ریاست نمى بهرهكسى كه از ادب بى

 

 : السالم( امام على عليه23حدیث )

كنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران )دینى(؛ چرا كه سرور تو را سفارش مى

ده ، رابطه گذشت كن از كسى كه به تو ظلم كر»اولين و آخرین، تو را چنين ادب آموخته و فرموده است : 

 .«برقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن به كسى كه از تو دریغ نموده است

 

 : السالم( امام على عليه24حدیث )

 .با علما معاشرت كن تا علمت زیاد، ادبت نيکو و جانت پاك شود

 

 : السالم( امام صادق عليه25حدیث )
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كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد وگرنه شتر طمع مىبهره از ادب بيشيطان ، در عالِمِ بى

 .شما، بيابانى )فاقد تمدّن( هستيد

 

 : السالم( امام على عليه26حدیث )

خاطرش بسپارد و براى از بين هایش را در دین، اندیشه، اخالق و ادب یادداشت كند و بهبر عاقل است كه بدى

 .بردن آنها بکوشد

 

 : آلهوعليهاهلل( پيامبر صلى22) حدیث

 .فرزندانتان را به سه چيز ادب كنيد: عشق به پيامبرتان، عشق به خاندان او، و قرآن خواندن

 

 : السالم( امام صادق عليه28حدیث )

ام فرمود . سه نکته ادب این بود كه فرمود : السالم مرا به سه چيز ادب آموخت و از سه چيز نهىپدرم عليه

ود ، و هر شماند و هر كس گفتارش را كنترل نکند ، پشيمان مىزندم! هركس با دوست بد بنشيند ، سالم نمىفر

رود( و آن سه چيز كه مرا از آن گيرد )زیر سؤال مىهاى بد وارد شود ، مورد بدگمانى قرار مىكس به جایگاه

شود و كسى كه از مصيبت دیگران شاد مى نهى فرمود: دوستى با كسى كه چشم دیدن نعمت كسى را ندارد، و با

 .چينبا سخن

 

 : السالم( امام على عليه29حدیث )

 .راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زیباترین اخالق و بهترین ادب است

 

 : السالم( امام على عليه31حدیث )
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كه موزش دهد و پيش از آنكسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، باید پيش از آموزش دیگران، خود را آ

آموز خود بيش از آموزگار و دیگران را با زبان، ادب بياموزد، باكردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب

 .آموز مردم، شایسته تجليل استادب

 : السالم( امام صادق عليه31حدیث )

قرار ده تا از آن براى روز مُردنت اگر در عُمرت دو روز مهلت داده شدى ، یك روز آن را براى ادب خود 

كه آنچه را از خود برجا كمك بگيرى. به امام گفته شد : این كمك گرفتن چگونه است؟ فرمودند : به این

 .كارى نمایىریزى كنى و محکمگذارى ، خوب برنامهمى

 

 : السالم( امام على عليه32حدیث )

 .اندها كافىآموزى، تجربهبراى ادب

 

 : السالمامام على عليه (33حدیث )

 .ها باز داردها آن است كه تو را از حرامبهترینِ ادب

 

 : السالم( امام على عليه34حدیث )

 .سازدنماید و به مرگ نزدیکش مىاش مىكند، فرسودهشب و روز بر هر كس بگذرد، او را ادب مى

 

 : السالم( امام صادق عليه35حدیث )

 .اخالقى و مداراچيز است: عقل، بردبارى، صبر، مالیمت، سکوت، خوشكمال ادب و مروت در هفت 

 : السالم( امام سجاد عليه36حدیث )
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كه هدایتتان كرد ، سپاس گویيد و بدانيد كه از قبضه قدرت شما اى اهل بصيرت! پند گيرید و خدا را براى این

ند و بيناش ، به زودى كردار شما را مىفرستادهخداوند ، به سوى قدرتى دیگر بيرون نتوانيد رفت ، و خدا و 

 .شوید . پس از اندرزها بهره گيرید و ادب شایستگان را داشته باشيدگاه ، در پيشگاه او ، گرد آورده مىآن

 

 : السالم( امام على عليه32حدیث )

ال روزى كن و تمام اینها را خدایا مرا عقلى كامل ، تصميمى نافذ، خردى برتر، دلى پاك، دانشى فراوان و ادبى وا

 .ترین مهربانانبه سود من قرار ده نه به زیانم،اى مهربان

 : السالم( امام على عليه38حدیث )

 .هر چيزى به عقل نياز دارد و عقل به ادب نيازمند است

 

 : السالم( امام على عليه39حدیث )

 .خششوى، پس آن را با بردبارى زینت بگذارى مىتو با ادبت ارزش

 

 : السالم( امام رضا عليه41حدیث )

السالم به نزد پيامبر خدا فرود آمد و گفت : اى پيامبر خدا! خداوند تو را سالم كنم كه جبرئيل عليهروایت مى

فرماید : بخوان به نام خداى مهرگسترِ مهربان، هرگز به آنچه اصنافى از ایشان را از آن رساند و به تو مىمى

ایم ، چشم مدوز كه زیور زندگى دنياست تا ایشان را بيازمایيم . و بدان كه روزىِ پروردگار تو برخوردار كرده

 آله به كسى فرمود تا جار بزند : هر كس ]با عمل به این آیه[وعليهاهللبهتر و پایدارتر است ، پس پيامبر خدا صلى

 .شودبه ادب خدا آراسته نگردد ، روحش با حسرت از دنيا جدا مى

 «صلوات»


