
 جشنواره حفظ چهل حدیث رضوی منطقه آزاد قشم

 ) احادیث ویژه بزرگساالن (

 

 مِنَا لَا تَّبعَوُنالَو عَلِمُوا مَحاسِنَ کاَل فَاِنَّ النّاسَامام رضا )ع( :  – 1

 ا آگاهی پیدا کنند، حتما از ما پیروی خواهند کرد.م های سخنانشک مردم به زیباییبی 

 03ص -2ج-مجلسی، بحاراالنوار

 المؤمِن اَخُ المؤمِنِ لَاَبِیهِ و اُمِهِ؛ اَبُوهُ النّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحمَةُ  امام رضا )ع( : – 2

 (-1ج-)برقی، المحاسن« مؤمنان از سوی پدرو مادر برادرند. پدرشان نور و مادرشان رحمت است 

 خَیرُ مَالِ المَرء وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ امام رضا )ع(   - 3

 (2ج -4عیون اخبارالرضا -صدوق) ل و ثروت و ذخیرۀ انسان، صدقه استبهترین  ما

 دعوۀُ العبد سِرّا، دَعوۀً واحِدۀً تَعدِلُ سَبعیَن دَعوۀً عالنیهً امام رضا )ع( : – 4

  (-2جلدد -دعا و نیایش پنهانی برابر است با هفتاد  نیایش و عبادت آشکار.)کافی 

 لِلجِسمِ، فیه قوۀُ لِلبَدنِ، فهو حَاللُ  فَکُلُّ نافعٍ مُقَوٍّ امام رضا )ع( : – 5

 ( 6/230پس هرچیز سودمندی که به تن قوت دهد، و بر نیروی بدن بیفزاید حالل است... )الحیاۀ 

امام رضا)ع(: از بهترین بندگان سؤال شده درپاسخ فرمود:  الَّذین اِذا اَحسَنوا استَبشَروا، وَ اِذا أساؤُا استَغفَروا،  - 6

 و أذا أعصُلوا شَکرُوا، و إذا ابتُلُوا صَبَرُوا وَ إذا عَضِبُوا عَفَوا. 

خواهند، و هرگاه به  آمرزش می آن کسانند که هرگاه نیکی کنند شاد شوند، و هرگاه بدی )گناه( کنند از خدا

 ورزند، و هرگاه خشمگینگزارند و هرگاه گرفتار)مشکالت( شوند شکیبایی میآنان چیزی داده نشود سپاس می

 (002کنند. )تحف العقول/شوند، گذشت می

 مَن فَرّج عن مؤمنٍ فَرَّجَ اهللُ عَن قلبِه یَومَ القیامَةِ امام رضا )ع(:  – 7

 ( 2/233ا برطرف سازد،خداوند در روز رستخیز اندوه او را بزداید . )کافی هرکس اندوه مؤمنی ر

 عَجِبتُ لِمَن اخْتَبَرَ الدُّنیا کیفَ یَطْمَئِنُّ اِلَیها....امام رضا )ع(:  – 8

 (2/44اخبار الرضا)ع(  بندد. )عیوندرشگفتم از کسی که دنیا را آزموده است، چگونه بدان دل می 

 

 



 األیمانُ قولٌ مَقُولُ، عملُ معمولٌ و عرفان بالعقولُ :امام رضا )ع(   -9

ایمان گفتاری)اقراری( است که گفته شود)و به زبان بیان گردد( و عملی است تا انجام یابد و 

 تفسیر جامع البیان. شناختی است که با عقل حاصل آید

 

صَدیقُ ُکلِّ امرِئٍ عَقلُُه وعَدُوُّهُ جَهلُهُ :امام رضا )ع(   -  13 

 :  السالم  امام رضا علیه

 1/11/4٫الکافی :   دوست هر آدمى ، خرد اوست و دشمن او بى خردى اش 

  َمنِ استَغفَرَ بلِسانِهِ ولم یَنَدمْ بَقلبِهِ فَقدِ استَهزَأ بنفسِهِ :امام رضا )ع(  – 11

السالم  امام رضا علیه   

[پشیمان نباشد، خودش را ریشخند کرده هر که به زبانش آمرزش بخواهد و در دلش ]از گناه خود 

 است

۸۷/0۵6/٫11بحار األنوار :   

إّن أهَل الضَّعفِ ِمن مَوالِیَّیُحِبّونَ أن أجِلَس علَى اللُّبُودِ وألَبسَ الخَشَِن ، ولَیس امام رضا )ع( :   -12

 . یَتَحَمّلُ الزَّمانُ ذلکَ 

السالم  امام رضا علیه    

ست دارند که من روى نمد بنشینم و لباس درشت بپوشم، درحالى که دوستداران کوته اندیشِ من دو

 .زمانه ]ما [این را نمى پذیرد

1/223/٫64۷مکارم األخالق :   

  

امام رضا )ع(  – 10  :خَیرُ مالِ المَرِء ذَخائِرُالصََّدقَهِ  

 :  السالم  امام رضا علیه

 .بهترین دارایى انسان، اندوخته هاى صدقه است

 2/1۷2الخواطر : تنبیه 



مَن سَرَّهُ أن یَنظُرَ إلَى اللّه ِ بِغَیِر حِجابٍ ویَنظَُر اللّه ُ إلَیهِ ِبغَیرِ حِجابٍ ، فَلیَتَوَلَّ آلَ امام رضا )ع( :  -14

قِیامَِه نَظََر اللّهُ  إلَیِه بِغَیرِ مُحَمَّدٍ ، وَلیَتََبرَّأ مِن عَدُوِِّهم ، َولیَأتَمَّ بِإِماِم المُؤمِنیَن مِنهُم ، فَإِنَّهُ إذا کانَ یَوُم ال

 حِجاٍب ونَظَرَ إلَى اللّه ِ بِغَیرِ حِجابٍ 

 : السالم  امام رضا علیه

هر که خوشحال مى شود که خدا را بى پرده و حجابى ببیند و خدا نیز بى پرده به او بنگرد، پس 

که پیشواى مؤمنان هستند  والیت آل محمّد را بپذیرد و از دشمنان آنان بیزارى جوید و از ایشان

پیروى کند. در این صورت، چون روز قیامت شود، خداوند بى پرده به او بنگرد و او نیز خدا را بدون 

 پرده و حجابى مشاهده کند

 النّعیم حبُّنا اَهلَ البیتِ و مُواالتُنا یَسئلُ اهللُ عنه عبادَه بَعدَ التّوحید.. امام رضا)ع( :  -1۵

کریم( دوستی ما خاندان است و محبت ماست که خداوند) در رستاخیر قیامت( پس از توحید از نعیم) در قرآن 

 16/۵42پرسد. وسائل آن می

وَقِّرُوا کِبارَکُمْ وَ ارَْحمُوا صِغارَکُْم وَ ِصـلُـوا اَرْحـامَـکُْم؛امام رضا )ع( :  -16  

 : السالم  علیه  امام رضا

 .و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نماییدبه بزرگترهایتان احترام بگذارید 

 ، ص2عیون اخبار الرضا، ج 

اَلصَّمتُ باٌب مِن أبوابِ الحِکمَِه إنَّ الصَّمَت یَکسُِب المَحَبَّهَ ، إنَّهُ دَلیٌل عَلى کُلِّ «: ع»امام رضا  - 1۸

 خَیرٍ؛

:السالم  علیه  امام رضا   

محبّت آورد و بر هر خیرى رهنماستخاموشى درى از درهاى حکمت است . خموشى  . 

 تحف العقول

 



عزّوجلّ:  )اَکّالُوَن لِلسُّحتِ( قال: هو  -، فی قولِ اللّه«ع»به روایت از امام علی -«ع»امام رضا  -1۷

 الرّجلُ الّذی یَقضی ألخیه الحاَجةَ ثّم یَقبَلُ هَدِیَّتَه.

اینان کسانی اند که کاری برای برادر خود در تفسیر این فرموده خداوند بسیار رشوه خوارنده گفت 

 انجام می دهند و از او در برابر کارشان هدیه قبول می کنند.

 

:مَن لَم یَقدِر علی ما یُکَفُِّر به ذُنوبَه فَلیُکثِر من الصَّالۀ علی محمدٍ و آلِه تَعدِل «ع»امام رضا  -19

 بیرَ التَّسبیحَ والتَّهلیلَ و التَّک -عزّوجلّ -عِندَاللّهِ

آن کس که نتواند کاری انجام دهد که گناهانش را جبران کند، ذکر صلوات را زیاد بگوید که آن، 

 .«1/294عیون الرضا ع » گناهان را نابود و نیست می کند.

 

:وَ مَن  َرضِی شَیئًا کانَ َکمَن أتاهُ. و لو أّن رجاًل قُتِلَ بِالمشرقِ فَرِضی بِقَتلِه رجٌل «ع»امام رضا  -23

 شریکَ القاتِل... –عزّوجّل  –ی المغرِب َلکانَ الراضی عنداللّهِ فِ

هرکس به کاری خرسند بود چون آن کسی است که آن کار را انجام داده است. اگر مردی در 

مشرق کشته شود، و مردی در مغرب بدین قتل راضی باشد، راضی نزد خدای بزرگ، شریک قاتل 

 .«1/2۸0عیون اخبارالرضا ع » است...

 

مَن کانَ یَومُ عاشوراءَ یَوَم ُمصیبَِتهِ و حُزنِِه وبُکائِهِ ، یَجعَلُ اللّه ُ یَوَم القیامَِه یَوَم  :«ع»امام رضا - 21

 فرحِِه و سُرورِهِ ؛

 :  السالم  امام رضا علیه

هر که عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد ، خداوند روز قیامت را روز شادى و سرورش 

  . 10311میزان الحکمه ، ح   .. گرداندمى 

مَْن َحسُنَ ظَنُُّه بِاللّهِ  کانَ اللّه ُ عِنْدَ ظَـنِّهِ بِِه وَ َمنْ َرضَى بِالْقَلیلِمَِن الرِّزِْق قَبِلَ امام رضا )ع( :  -22

ؤُونَتُهُ َو تَنَعَّمَ اَهْلُُه ، َو بَصَّرَُه اللّهُ  اللّه ُ مِْنهُ الْیَسیَر مَِن الْعََملِ وَ َمنْ َرضىَ بِالْیَسیرِ ِمَن الْحَاللِخَفَّت مَ

 ؛ السَّالمِ دارِ  داءَ الدُّنیا وَ دَواَءها ، َو اَخَْرجَهُ مِنْها سالِمااِلى

 : السالم  علیه  امام رضا



هر کس به خدا خوش گمان باشد، خداوند مطابقِ گمان او، با وى رفتار مى کند و هرکس به 

باشد، خداوند عمل کم را از او مى پذیرد و هرکس به روزىحالل اندک خشنود روزىِ کم راضى 

باشد، هزینه زندگى اش سبک مى شود و خانواده اش در نعمتخواهند بود و خداوند، او را از 

 .بیمارى و درمان دنیا آگاه مى کند و به سالمت، از دنیا بهخانه سالمت )آخرت( بیرون مى بَرد

 ح ،04۸، ص  ۷کافى ، ج 

 بِرُّ الواِلدَینِ واِجبٌ وإن کانا مُشرکَیِن وال طاعََه لَهُما فی مَعصِیَِه الخالِِق؛ - 20

 :  السالم  امام رضا علیه

نیکى کردن به پدر و مادر واجب است ، اگر چه مشرک باشند و نباید در معصیت خالق از آنان اطاعت 

 ، ص۸4بحار األنوار، ج .کرد

24 - امام رضا »ع«إِنَّ اللّهَ  تَباَرکَ َو تَعالى َلمْ یُبِْح اَکْالً وَ الشُرْبا اِالّ لِما فیِه اْلمَْنفَعَهُوَ الصَّالُح وَ َلمْ یُحَرِّْم 

 اِالّ ما فیهِ الضَّرَُر وَ التَّلَفُ َو الْفَسادُ، َفکُلُّ نافٍِع مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فیهِقُوَّهٌ لِلْبَدَنِ فَهُوَ حَاللٌ؛

السالم  علیه  امام رضا   

خداوند تبارک و تعالى هیچ خوردنى و نوشیدنى را حالل نکرده است، مگر آن که درآن منفعت و 

صالحى بوده و هیچ خوردنى و نوشیدنى را حرام ننموده، مگر آن که در آنضرر و مرگ و فسادى بوده 

 .است. پس هر چیز مفید و مقوّى بدن، که باعث تقویت آنشود، حالل شده است

  ح ،000 ص ،16 ج  تدرک الوسایل،مس

 2۵ - امام رضا »ع« : کَماُل الدّینِ َوالیَتُنا وَالبَراءَهُ ِمن عَدُوِّنا

السالم  امام رضا علیه   

 .کمال دین در والیت ما و بیزارى جستن از دشمن ماست

0/  149مستطرفات السرائر :   . 

مَا ارتُِکبَ مِنّا کانَ مَعَنا فی دََرجَِتنا یَومَ القِیامَِه . ومَن ذَکََر مَن تَذَکَّرَ مُصابَنا وبَکى لِ :  «ع»امام رضا  - 22

بِمُصابِنا فََبکى وأبکى لَم َتبکِ عَینُهُ یَومَ تَبکِی العُیونُ . ومَن جََلسَ مَجلِسًا یُحیی فیهِ أمرَنا لَم یَمُت قَلُبهُ 

 یَومَ تَموتُ القُلوبُ 

 : السالم  امام رضا علیه

ما را به یاد آورد و به خاطر ستمهایى که بر ما رفته است بگرید، روز قیامت با ما در هرکس مصیبت 

یک درجه باشد و هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید و بگریاند، در آن روزى که چشمها مى گریند 



چشم او نگرید و هرکس در مجلسى بنشیند که یاد و نام ما در آن زنده مى شود در آن روزى که دلها 

 .ى میرند دل او نمیردم

 ، 4۷/  294/  1:   السالم  عن علیّ بن فضّال ، وراجع عیون أخبار الرضا علیه 4/  6۷أمالی الصدوق : 

 / 90/  2:  األخالق مکارم

2۸ - امام رضا ع َمن واَصلَ لَنا قاطِعًا أو قََطعَ لَنا واصِالً أو مَدَحَ لَنا عائِبًا أو أکرَمَ لَنا مُخالِفًا فَلَیَس مِنّا 

 ولَسنا مِنهُ 

 : السالم  امام رضا علیه

هرکس با کسى که از ما بریده است پیوند برقرار کند، یا از کسى که با ما پیوند و رابطه دارد، ببرد، یا 

 م.نکوهش گر ما را ستایش کند، یا مخالف ما را گرامى دارد، از ما نیست و ما از او نیستی

 

تََبسَّمَ فی َوجِه أخیِه المُؤِمنِ کَتََب اللّهُ  َلهُ حَسَنًَه ، و مَن کَتَبَ اللّهُ  لَُه حَسََنهً َلم مَن  : عامام رضا  - 2۷

   یُعَذِّبهُ

 :  السالم  امام رضا علیه

هرکه به روى برادر مؤمن خود لبخند بزند ، خداوند برایش ثوابى خواهد نوشت و هرکه خداوند برایش 

 . اب نخواهد دادثوابى بنویسد ، او را عذ

 1/  1۵۸مصادقه اإلخوان : 

 

ه ُ لَکَ کُلَّ ذَنبٍ إن بَکَیتَ عَلَى الحُسَیِن حَتّى تَصیرَ دُموعُکَ عَلى خدَّیَک َغفَرَاللّ:  عامام رضا  - 29

  أذنَبتَهُ 

   :السالم  امام رضا علیه

تمام گناهانت را مى  اگر بر حسین بگریى ، چندان که اشک هایت بر گونه ات جارى شود ، خداوند

 . آمرزد

 2۷6، ص  44همان ، ج   .

  ما زارَنی أحٌَد مِن أولیِائی عارِفا بِحَقّی إالّ شُفِّعُت فیِه یَومَ القِیامَهِ ؛ (: عامام رضا  - 03

   السالم  امام رضا علیه

م از او هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى کند مگر این که در روز قیامت شفاعت

 ۵۵2، ص  10وسائل الشیعه ، ج . پذیرفته مى شود



إنَّ الَّذی َیطلُبُ ِمن َفضلٍ یَکُفُّ بِهِ ِعیالَُه أعظَمُ أجرا ِمنَ المُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛امام رضا  - 01  

السالم  علیه  امام رضا   

مزدش از مجاهد در راه کسى که در جستجوى روزىِ بیشتر کوشد تا نانخورِ خود را کفایت رساند ، 

 .خدا بزرگ تر است

 تحف العقول

 

02 - امام رضا ع : حُبُّ أوِلیاءِ اللّه ِ تَعالى واجٌِب ، و کَذلِکَ بُغُض أعداءِ اللّه ِ َو البَراءَهُ مِنهُم و ِمن 

  أئِمَّتِهِم

 :  السالم  علیه  امام رضا

دشمنى با دشمنان خدا و بیزارى از  دوست داشتن اولیاى خداوند متعال ، واجب است . همچنین ،

 . آنان و پیشوایانشان ، واجب است

 شاذان بن الفضل عن 1/  124/  2:   السالم  علیه  عیون أخبار الرضا

 

  إنَّ اللّه َ أمَرَ بِالشُّکِر لَُه و لِلوالِدَینِ ، فََمن َلم یَشکُر والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّهَ  ؛ :عامام رضا  - 00

   :السالم  رضا علیهامام 

خداوند به سپاس گزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاس 

 گزارى نکند ، خداوند را سپاس نگفته 

 . 1۵6 ص  الخصال ،

 

 04 - امام رضا ع : إنَّ الَّذی یَطلُُب مِن فَضٍل یَکُفُّ ِبهِ عِیاَلهُ أعظَمُ أجرا ِمنَ الُمجاهِدِ فی سَبیلِ الّله ِ؛

م:السال  علیه  امام رضا  

کسى که در جستجوى روزىِ بیشتر کوشد تا نانخورِ خود را کفایت رساند ، مزدش از مجاهد در راه 

 .خدا بزرگ تر است

 تحف العقول

0۵ - امام رضا ع : الصَّغائُر مَِن الذنوبِ طُرٌُق إلى الکبائرِ ، وَمن لَم یَخَفِ الّلهَ  فی القَلیلِ َلم یَخَفُْه فی 

 . الکثیرِ



السالم  امام رضا علیه    

گناهان کوچک راههایى به سوى گناهان بزرگند وکسى که ازخداوند دراندک ترس نداشته باشد، در 

 .زیاد نیز از اونمى ترسد

۸0/0۵0/۵۵بحار األنوار :    

 َمن اَلقی جِلبابَ الحیاء فَالغِیبة َلهُ امام رضا )ع(   -06

 (۸/263پوش حیا را دور افکند غیبت او  اشکال ندارد.)بحار س که تنهرک

 

 سَیُّد طَعاِم اَهلِ الدُّنیا و اآلخِرِۀ للَّحمُ ثمّ األرُّز امام رضا )ع( :  – 0۸

 (2/0۵برترین خوراک اهل دنیا و آخرت،گوشت و برنج است. )عیون اخبارالرضا)ع( 

 

 الدنیا امام رضا)ع(؛استَفاءُ شَجَرَۀُ فِی الجَنّةِ اَعضانُها فی - 0۷

 (24/12االخبار الرضا های آن در دنیاست. ...)عیونبخشش درختی در بهشت است که شاخه

ی راِنَّ الخُمَُس عَونُنا علی دِینِنا َو عَلی عِیاالتِنا و علی مَوالینا و ما نَبذُلُه و نَشتِامام رضا )ع(  – 09

 مِن اَعراضِنا .. 

شود کمک به دوستان ما می ةهای ما و وسیلزندگی خانواده ةکند و هزینخمس ما را در دین کمک می

 (1/۵4۷حفظ آبروی ما.)کافی ةو مای

 امام رضا)ع( به روایت از پیامبر )ص(، اِنَّ العبدَ لَیَناُل بِحُسْنِ خُلُقِه دََرَجةَ الصائِم القائِم  - 43

االخبار )عیون رسد.بیداران میداران و شبانسان برای اخالق نیک خود به جایگاه روزهگمان بی

 (24/0۸الرضا 


