
 

 
 1دانید که...؟، ص آیا می

 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

 ؟...دانید کهآیا می

ها را از  ، آن آقا اسامعیل داستانی بِنیسیحاج است که  جالب دینیهای ها و پاسخپرسش ، منت زیر

ی برای مربّیان  کار تواند منونه و می   است  ه و نوشتبرگرفته    ۀ کتاب »منتخب میزان الحکمة«احادیث رشیف

 . باشد دینی امنعلّ و م

 

 ؟ اخالق رسید ۀتوان به بلندترین قلّ چگونه می دانید کهآیا می  .1

 .داشنت دیگران بر خود(مقّدمایثار ) با 

ایثار، برتریِن مکارم )صفات عالی  ؛ 1املَکارِمِ اإَلیثاُر اَعلَی : »حرضت امیراملؤمنین، امام علی

 «.اخالقی( است

 

 توان دل دیگران را به دست آورد و از آنان دلربی کرد؟دانید که چگونه میآیا می  .2

 .داشنت دیگران بر خود(با ایثار )مقّدم

آزادگان به بندگی کشیده با ایثار، ؛ 2بِاإلیثاِر یُسََتَقُّ االَحرارُ »: یحرضت امیراملؤمنین، امام عل

 «.شوندمی

 

 تر زندگی کرد؟توان بیش دانید که چگونه میآیا می  .3

 .دادنبا صدقه 

َدقَِة تُفَسُح االا : »حرضت امیراملؤمنین، امام علی دادن، عمرها طوالنی  با صدقه ؛ 3جاُل بِالصَّ

 «.شودمی

 

 
 .1، ش 8، ص 1منتخب میزان الحکمة، ج  1
 .8، ش هامن 2
 .29، ش 12، ص هامن 3



 

 
 2دانید که...؟، ص آیا می

 توان از گناه، دست برداشت؟چگونه می دانید کهآیا می  .4

 .یاد آخرتبا 

کسی که زیاد به یاد  ؛ 4ِخرَِة قَلَّت َمعِصیَتُهُ َمن اَکََثَ ِمن ِذکِر االا » حرضت امیراملؤمنین، امام علی: 

 «.شود ( کم میاز خدا)او آخرت باشد، نافرمانی 

 

 ؟در توان با چشم عبادت ک دانید که چگونه میآیا می  .5

 .داردبرای خدا دوست او را انسان  به کسی که  کردنبا نگاه

. ـ لنَّظَُر اِلَی االَخِ تََودُُّه ِفی اللِه اَ : »رسول اکرمحرضت  کردن به نگاه ؛ 5ِعباَدة   ـ َعزَّ و َجلَّ

 « .( که برای خدا دوستش داری، عبادت استمؤمنیبرادری )= 

 

 ترین شخص در ارتباط با دیگران کیست؟ قوی  دانید کهآیا می  .6

 .قطع رابطه کرده استسی که رابطه برقرار کند با کسی که ک 

در ارتباط، کسی  مردم ترین قوی ؛ 6اِنَّ اَوَصَل النّاِس َمن َوَصَل َمن قَطََعهُ : »حرضت امام حسین

 اش با او را قطع کرده است.« آن شخص رابطهکه رابطه برقرار کند  شخصیاست که با 

 

 ت؟چیس  پرسانشترین ارث انسان برای به  دانید کهآیا می  .7

 .نیکوادب و تربیت 

ترین چیزی که پدران  به ؛ 7باُء االَبناَء االََدبُ َخیُر ما َورََّث االا : »حرضت امیراملؤمنین، امام علی

 « .گذارند، ادب استارث می  پرسانبرای 

 

 نیاز دارد؟  تر از پول و داراییبیش به چه چیزی  انسان   دانید کهآیا می  .8

 
 .39، ش 14، ص هامن 4
 .55، ش 16، ص هامن 5
 .72، ش 18، ص هامن 6
 .118، ش 24، ص هامن 7



 

 
 3دانید که...؟، ص آیا می

 !ادب

َهبِ : »حرضت امیراملؤمنین، امام علی ِة و الذَّ ؛ 8اِنَّ النّاَس اِلَی صالِحِ االََدِب اَحَوُج ِمنهُم اِلَی الِفضَّ

 «.مردم به ادب نیک، نیازمندترند تا به نقره و ِطال 

 

 !د؟نرا تربیت ک  شخود دتوانچگونه می انسان  دانید کهیا می آ .9

 .دپسندکردن از آنچه در دیگران منیبا دوری 

برای  ؛ 9کَفاَک اََدبًا لِنَفِسَک اجتِناُب ما تَکرُهُه ِمن غَیرِکَ : »لیحرضت امیراملؤمنین، امام ع

 «پسندی، دوری کنی.کردن خودت همین بس که از آنچه در دیگران منیتربیت 

 ادبان.«لقامن را گفتند: »ادب از که آموختی؟« گفت: »از بی

 

 شنوند، کدام صدا است؟ دانید که تنهاصدایی که اهل آسامن از اهل زمین میآیا می  . 10

 .صدای اذان

امِء الیَسَمعوَن ِمن اَهِل االَرِض َشیئًا؛ ااِلَّ االَذانَ : »حرضت رسول اکرم اهل  ؛ 10اِنَّ اَهَل السَّ

 ؛ جز اذان.« شنوندآسامن از ساکنان زمین چیزی منی 

 

 اخالق کرد؟همرس و فرزند بداخالق( را خوش همچون: توان بداخالق )چگونه می  دانید که آیا می  . 11

 !گفنت در گوش اواذان با 

کسی که بداخالق شد، در گوش ؛  11ن ساَء ُخلُُقُه فَاَذِّنوا فی اُذُنِهِ مَ »  :حرضت امام جعفر صادق

 «.او اذان بگویید 

 

 چیست؟ یکردن دیگر ناراحت  ۀکّفار  دانید کهآیا می  . 12

 
 .119، ش هامن 8
 .141، ش 26ص ، هامن 9
 .166، ش 30، ص هامن 10
 .170، ش هامن 11



 

 
 4دانید که...؟، ص آیا می

 .د[ایببخشاو  توبه + این که   مگر] !هیچ چیز

نیا لَ مَ : »محرضت رسول اکر  ؛  12ؤَجر َعلَیهِ یُ لَِک کَّفارَتَُه و لَم یَکُن ذام ن اَحزََن ُمؤِمنًا ثُمَّ اَعطاُه الدُّ

شود کسی که مؤمنی را غمگین کند و سپس دنیا را به او بدهد، این، سبب بخشودگی گناهش منی 

 «.آوردی و در برابر آن، پاداشی به دست من

 

 صدقۀ غیرمالی چیست؟! دانید کهیا می آ . 13

 .نیازردن دیگران

ُق بِها َعلیا : »حرضت رسول اکرم دَّ به مردم ؛ 13نَفِسکَ  ُکفَّ اَذاَک َعِن النّاِس؛ فَاِنَُّه َصَدقَة  تَصَّ

 «.پردازیای است که برای خودت میآزاری، صدقه آزار نرسان؛ که بی 

 

 د، چیست؟ ر توان آن را پر ک بدترین ظرفی که می کهدانید یا می آ . 14

 !شکم

آدمی ظرفی بدتر از شکمش پر  ؛ 14َدِمیٌّ ِوعائًا رَشًّا ِمن بَطنِهِ ا ا ما َماَلَ : »حرضت رسول اکرم

 «.نکرده است

 

 !کند؟را قطع و او را ناامید می   چه کسیخدا امیدِ  دانید کهآیا می  . 15

 .که به غیر خدا امید ببندد مؤمنی

.  ـ یَقوُل اللُه : »حرضت رسول اکرم َل دونی  " : ـ َعزَّ و َجلَّ اَلَقطََعنَّ اََمَل کُلِّ ُمؤِمٍن اَمَّ

امید هر مؤمنی را که به غیر من امید ببندد، با ناامیدکردنش  "فرماید: خداوند می  ؛15."بِاالِیاِس 

 «".کنمقطع می

 

 
 .174، ش هامن 12
 .176، ش هامن 13
 .249، ش 38، ص هامن 14
 .323، ش هامن 15



 

 
 5دانید که...؟، ص آیا می

 مردم چه کسی است؟  ترینِ به  کهدانید آیا می  . 16

 بگیرند.الفت  گذارد که آنان با او  هم میگیرد و  الفت میهم با دیگران  ترین آنان که  اخالقخوش

ترین شام به ؛ 16ِخیاُرکُم اَحاِسنُکُم اَخالقًا الَّذیَن یَألَفون و یُؤلَفونَ : »حرضت رسول اکرم

 «.پذیرندگیرند و الفت می است؛ کسانی که الفت می هاترین شاماخالقخوش

 

 است؟ تر قیامت بیش روز در  ،پیروان کدام پیامرب تعداد دانید که یا می آ . 17

 .دحرضت محمّ 

تر از هر پیامربی، پیرو  من در روز قیامت، بیش ؛  17اَنَا اَکََثُ النَّبیّیَن تَبًَعا یَوَم الِقیاَمةِ هامن حرضت: »

 « .دارم

 

 ند؟ هست ترین اهل بهشت، پیرو کدام پیامربدانید که بیش یا می آ . 18

 .حرضت محّمد

ا هامن حرضت: » تی ِمنها ََثانوَن َصفًّ ، اُمَّ صف   120در بهشت ؛ 18اِنَّ ِفی الَجنَِّة ِعرشیَن و ِمئََة َصفٍّ

 هستند.«  هاصف از آن  80 اّمت من کهوجود دارد 

 

 عمل مؤمن چیست؟  ۀعنوان نام  دانید کهآیا می  . 19

 . داشنت حرضت امیراملؤمنیندوست

  ۀ ]عمل[عنوان کارنام ؛  19نواُن َصحیَفِة املُؤِمِن ُحبُّ َعلِیِّ بِن اَبی طالِبٍ عُ : »حرضت رسول اکرم

 « .طالب است داشنت علّی بن ابیمؤمن، دوست

 

 مقّدسه است؟  ۀکعب احَتام  تر ازچه کسی بیش احَتاِم  دانید کهیا می آ . 20

 
 .278، ش 42، ص هامن 16
 .335، ش 50، ص هامن 17
 .336، ش هامن 18
 .413، ش 66، ص هامن 19



 

 
 6دانید که...؟، ص آیا می

 .ؤمنم

از کعبه    ترزرگ مؤمن، ب  ؛ ُحرمت20ملُؤِمُن اَعظَُم ُحرَمًة ِمَن الکَعبَةِ اَ »  :حرضت امام جعفر صادق

 « .است

 

 !چه کسانی است؟ ارِ مشتاق دیدحرضت رسول اکرمدانید که آیا می  . 21

 .ورندآ سانی که نادیده به ایشان ایامن ک 

بَل اَنتُم اَصحابی، و اِخوانَِی  »قاَل:  «اِخوانََک؟أَ لَسنا »قالوا:  «َمتی اَلقی اِخوانی؟!هامن حرضت: »

عرض کردند:  «کنم؟کی با برادرانم دیدار می «؛ ».یََرونی. اَنَا اِلَیِهم بِاالَشواقِ اَمنوا بی و لَم  ا الَّذینَ 

شام اصحاب من هستید. برادرانم کسانی هستند که  »: ندفرمود «مگر ما برادران شام نیستیم؟»

 ها دارم!«به آنان شوق یامن آوردند. من نادیده به من ا

 .671، ش 114، ص 1منتخب میزان الحکمة، ج 

 

 !توان به او پس نداد؟امانِت چه کسی را می  دانید کهیا می آ . 22

 !یچ کسه

امانت را ]به  ؛ 21قاتِِل الُحَسیِن بِن َعلِیٍّ  اَدُّوا االَمانََة؛ و لَو اِلیا » :حرضت امام جعفر صادق

 «.برگردانید؛ اگرچه قاتل حسین بن علی باشدصاحبش[ 

 

 ؟تواند هیچ دوستی داشته باشددانید که چه کسی منی آیا می  . 23

 .خسیس

 « .بخیل هیچ دوستی ندارد؛ 22لَیَس لِبَخیٍل َحبیب  » : حرضت امیراملؤمنین، امام علی

 

 !های اهل جهنّم هستند؟سگچه کسانی  دانید کهآیا می  . 24

 
 .640، ش 110، ص هامن 20
 .677، ش 116، ص هامن 21
 .721، ش 122، ص هامن 22



 

 
 7دانید که...؟، ص آیا می

 .جزء دین نیست( دانندمیامرند که شُ زی را جزء دین می بدعتگذاران )کسانی که چی

های اهل آتش ]دوزخ[  سگ  ، بدعتگذاران؛  23هُل البَِدعِ کاِلُب اَهِل النّارِ اَ : »حرضت رسول اکرم

 « .هستند

 

 برد؟چه چیزی کینه را از بین می دانید کهآیا می  . 25

 .خورشویی

خیَمةِ سُن البِرِش یَذَهُب  حُ : »حرضت رسول اکرم  «.بردخورشویی کینه را ]از بین[ می ؛  24بِالسَّ

 

 مردم خدمت و نیکی کرد؟  ۀتوان به هممیچگونه  دانید که آیا می  . 26

 . روییبا خورشویی و گشاده

تََسُعوا النّاَس بِاَموالِکُم؛ فَاَلقوُهم بِطاَلقِة الَوجِه و ُحسِن  اِنَّکُم لَن: »حرضت رسول اکرم

رویی  مند سازید؛ پس با آنان با گشاده[ مردم را بهرهۀتوانید با اموالتان ]همهرگز منیشام  ؛  25البِرشِ 

 «.و خورشویی برخورد کنید 

 

 حق و باطل، چقدر است؟  ۀ فاصل دانید کهآیا می  . 27

 !انگشت: از چشم تا گوش 4

 اَربَُع اَصابَِع...؛ الباِطُل  اَما! اِنَُّه لَیَس بَیَن الَحقِّ و الباِطِل ااِّل » :حرضت امیراملؤمنین، امام علی 

انگشت، فاصله   4هان! میان حق و باطل، جز ؛ 26." رَاَیُت "، و الَحقُّ اَن تَقوَل: ."َسِمعُت "اَن تَقوَل: 

 «."دیدم"و حق، آن است که بگویی:  ."شنیدم "باطل، آن است که بگویی:  ؛نیست...

 

 چیست؟ جّل جالله. ـ ـ  منفورترین چیز در نزد خداوند واال   دانید کهآیا می  . 28

 
 .740، ش 126، ص هامن 23
 .770، ش 132، ص هامن 24
 .772، ش هامن 25
 .790، ش 134، ص هامن 26



 

 
 8دانید که...؟، ص آیا می

 !شکم پُر

نزد خدا چیزی منفورتر  ؛ 27لَیَس َشیء  اَبَغُض اِلَی اللِه ِمن بَطٍن َملئانَ : »حرضت رسول اکرم

 «.از شکم پر نیست 

 

 سازد؟کند و دلش را نورانی می کرار گناه حفظ میکدام گریه، انسان را از تَ  دانید کهآیا می  . 29

 .خداهای عذابگریه از ترس 

اَلبُکاُء ِمن َخشیَِة اللِه یُنیُر الَقلَب، و یَعِصُم ِمن ُمعاَوَدِة » :رضت امیراملؤمنین، امام علیح

نِب  حفظ می کند و از برگشنت به گناه خدا، دل را نورانی میهای[ ]عذابگریسنت از ترس ؛ 28الذَّ

 کند.«

 

 تر از آسامن است؟ بزرگ چه چیزی  دانید کهآیا می  . 30

 .دیگران( ۀفنت دربار گ )دروغ بُهتان 

امءِ »  :حرضت امیراملؤمنین، امام علی گناه، زدن به بی بهتان ؛  29اَلبُهتاُن َعلَی الرَبیِء اَعظَُم ِمَن السَّ

 « .تر از آسامن استبزرگ

 

 د؟توان توبه کر دانید که تا چه زمانی می آیا می  . 31

 .ب اخرویمرگ و عذا ۀتا پیش از مشاهد

کسی که پیش از مشاهده]ی  ؛  30تاَب قَبَل اَن یُعایَِن قَبَِل اللُه تَوبَتَهُ َمن  : »حرضت رسول اکرم

 «.پذیرد اش را می[ توبه کند، خدا توبه های اخرویمرگ و عذاب 

 

 حقیقت توبه چیست؟  دانید کهآیا می  . 32

 
 .814، ش 138، ص هامن 27
 .840، ش 142، ص هامن 28
 .923، ش 158، ص هامن 29
 .983، ش 168، ص هامن 30



 

 
 9دانید که...؟، ص آیا می

 .کردن از خدااز نافرمانی  شدنپشیامن 

 «.پشیامنی، توبه است ؛ 31اَلنََّدُم تَوبَة  : »رضت رسول اکرمح

 

 ؟ آیداز کدام صداها بدش می ـ جّل جالله. ـ خداوند واال دانید کهآیا می  . 33

 .. ساز و آواز در هنگام شادی2شیون در هنگام مصیبت؛  .1

صدا   2؛  32َصوتاِن یُبِغُضهُاَم اللُه: اِعوال  ِعنَد ُمصیبٍَة، و ِمزمار  ِعنَد نِعَمةٍ : »حرضت رسول اکرم

ها را دشمن دارد: شیون و فغان در هنگام مصیبت، و ساز و آواز در هنگام  است که خدا آن 

 «.شادی

 
 .986، ش 170، ص هامن 31
 .1064، ش 184، ص هامن 32


