
 تعالی بسمه

 )احسان و نیکوکاری(2مسابقه حدیث

  :امام صادق عليه السالم .1

مردم، بيشتر از آن كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى كنند و بيشتر 

 .از آن كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى ميرند

  :پيامبر صلى هلل عليه و آله .2

زودتر از هر كار خوب ديگرى مى رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد پاداش نيكوكارى 

 .ديگرى گريبان مى گيرد

  :امام صادق عليه السالم .3

 .بهشتى ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده

  :امام باقر عليه السالم .4

ن حاجت، صدقه پنهانی، نهان داشتن درد و نهان چهار چيز از گنجهای نيكوكاری است: پنهان داشت

 .داشتن مصيبت

  :پيامبر صلى اهلل عليه و آله .5

عدالت نيكو است اما از دولتمردان نيكوتر، سخاوت نيكو است اما از ثروتمندان نيكوتر؛ تقوا نيكو است 

يكو جوانان نيكوتر و حيا ناما از علما نيكوتر؛ صبر نيكو است اما از فقرا نيكوتر، توبه نيكو است اما از 

 .است اما از زنان نيكوتر

  :امام على عليه السالم  .6

بزرگوار، نيكوكارى هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند كه بايد بپردازد و فرومايه، احسان هاى 

 .گذشته خود را بدهى به گردن ديگران مى داند كه بايد پس بگيرد



  :پيامبر صلى اهلل عليه و آله .7

شما را از شبيه ترينتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا! فرمودند: هر كس آيا 

خوش اخالق تر، نرم خوتر، به خويشانش نيكوكارتر، نسبت به برادران دينى اش دوست دارتر، بر حق 

 .شكيباتر، خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندى و خشم با انصاف تر باشد

 (:صادق )عامام   .8

 .سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش

  :امام حسين عليه السالم .9

اى مردم در خوبى ها با يكديگر رقابت كنيد و در كسب غنائم )بهره گرفتن از فرصت ها( شتاب نماييد 

 و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ايد، به حساب نياوريد

  :السالمامام على عليه  .01

 .ارزش هر كس به اندازه خوبى هاى اوست

 (:امام صادق )ع .00

احسان و نيكى كامل نباشد،مگر با سه خصلت: شتاب در آن،كم شمردن بسيار آن و منت ننهادن بر 

 .آن

  :السالم عليه کاظم امام .01

 زرو يافتگان ايمنی اينان ؛ كوشندمی مردم نيازهای برآوردن برای كه دارد بندگانی زمين در خداوند

 اند.قيامت

  :السالم عليه صادق امام .01

 خداوند هك همچنان و باشيد مهربان يكديگر با و ، كنيد نيكی هم به و باشيد داشته پيوند يكديگر با

 باشيد نيكوكار برادرانی ، است داده دستور شما به



  :السالم عليه صادق امام .01

 است خويش برادر ياری پی در مؤمن كه وقتی تا ، است مؤمن ياری پی در خداوند

  :السالم عليه علی امام .01

 ، زندگی گذران و دنيا تنگدستی در ، را فقيری مؤمن كه است كسی ، خداوند نزد مؤمن ترينمحبوب

 رساند. ياری

  :السالم عليه صادق امام .01

 

 دور وی از را آخرت و دنيا گرفتاری هفتاد خداوند ، كند طرف بر را مؤمنی گرفتاری كه مؤمنی هر

 سازد.می

  :السالم عليه علی امام .07

 

 شویمی ياری ، كنیمی ياری كه گونه آن

  :وآله عليه اهلل پيامبرصلی .08

 

 د.كنمی واجب او بر را بهشت ، برابر در ، خداوند ، شود نيازبی تا كند سرپرستی را يتيمی كس هر

  :السالم عليه علی امام .09

 

 برگيرد توشه و زاد خود آخرت برای و كند نيكی خدا بندگان به كه آن حال به خوشا

  :وآله عليه اهلل پيامبرصلی .11

 

 دارد دوست را خواه ياری و اندوهگين به كمک خداوند

http://dianat.akaup.com/din-andisheh/emamat1/110901041821.html


 :کریم قرآن .10

 

 كه است خدا خشنودی برای ما". دهندمی خوراک را اسير و يتيم و بينوا[ خدا] دوستی[ پاس] به و

 خواهيمنمی شما از سپاسی و پاداش و خورانيممی شما به

 :کریم قرآن .11

 

 .دهدمی فرمان احسان و عدل به خداوند

 پيامبر)ص(: .11

صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبديل و عمر را 

 .زياد و از مرگ بدجلوگيرى مى كند

 پيامبر)ص(:  .11

 و ندا بهشت در دو هر و است همراه نيكوكارى با راستگويى كه راستگويى، به كنم مى سفارش را شما

 .كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند بپرهيزيد دروغگويى از

 پيامبر اكرم)ص( .11

 اگر حال. شود مى طوالنى عمرشان و زياد اموالشان رحم، صله با نيكوكار، نه و گناهكارند كه مردمى

 .!؟شد خواهد چه باشند، نيكوكار و نيک

  امام علی)ع(: .11

 .سازد مى پرآوازه را نام و افزايد مى را عمر دادن، انجام نيک كار زياد

  امام صادق)ع(: .17

 .نيكوكارى و خوش اخالقى، خانه ها را آباد و عمرها را طوالنى مى كنند

 رسول اكرم)ص(: .18



 رت شبيه من به شما از يک كدام اخالق كه ندهم خبر را تو آيا( فرمودند السالم عليه اميرالمؤمنين به

 بردبارتر و تر اخالق خوش شما همه از كه كس آن: فرمودند. خدا رسول اى آرى،: كردند عرض است؟

 .يشاوندانش نيكوكارتر و با انصاف تر باشدخو به و

  پيامبر اكرم)ص(: .19

پاداش نيكوكارى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد 

 .ديگرى گريبان مى گيرد

 .اوست هاى خوبى اندازه به كس هر ارزش   امام علی)ع(: .11

 امام صادق)ع(: .10

سخاوت از اخالق پيامبران و ستون ايمان است . هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه بخشنده است و    

تنها آن كس بخشنده است كه از يقين و همّت واال برخوردار باشد ؛ زيرا كه بخشندگى پرتو نور يقين 

 .را بشناسد بخشش بر او آسان شوداست . هر كس هدف 

  رسول اكرم)ص(: .11

 .سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديک است      

  امام صادق)ع(: .11

سخاوت آن است كه بى درخواست انجام گيرد، اما سخاوتى كه در مقابل درخواست باشد ناشى از       

 .شرمندگى و براى فرار از سرزنش است

  امام صادق)ع(: .11

پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند: حقوقى را كه خداوند بر اموال تو واجب كرده است، در         

 .خارج كنى و آن را در جاى خودش قرار دهى

  رسول اكرم)ص(: .11



سخاوتمند كسى است كه از اموال خود و براى رضاى خدا سخاوت داشته باشد ، اما كسى كه در        

، باركش ناخشنودى و خشم خداست. چنين كسى بخيل ترين  راه معصيت خدا دست و دل باز باشد

  .مردمان نسبت به خود است چه رسد به ديگران

  پيامبر اكرم)ص(: .11

خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و         

 .پاكيزگى را دوست دارد

  پيامبر اكرم)ص(: .17

وخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى من ادب آم         

كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّ و جلّ چيزى منفورتر از بخل و 

 .سان كه سركه عسل راكند ، آنبد اخالقى نيست . بد اخالقى ، عمل را ضايع مى 

  امام باقر)ع(: .18

شيعيان على عليه السّالم كسانى هستند كه در راه دوستى ما مال خود را به يک ديگر مى         

بخشند، و به دوستى ما با يک ديگر دوست مى شوند، اگر به خشم آيند ستم روا نمى دارند، و اگر 

و  تىخوشنود شوند زياده روى نمى كنند، براى همسايگان بركت هستند، و براى معاشرين خود سالم

 .آسايشند

  امام علی )ع(: .19

هاى وااليى هستند كه خداوند سبحان آن دو را در وجود هر كس كه  سخاوت و شجاعت خصلت       

 .گذارد دوستش داشته و او را آزموده باشد مى

  امام صادق)ع(: .11

ده است، در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند: حقوقى را كه خداوند بر اموال تو واجب كر      

 .خارج كنى و آن را در جاى خودش قرار دهى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


