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 .:21حکمت  .1

 هاى خوب را غنيمت بشماريد.ها مانند ابر در حال رفتن است، پس فرصتفرصت

 

![:]:38کمت ح .2

. 

رزندم! از دوستى با انسان احمق بپرهيز، زيرا وقتي بخواهد به تو منفعت برساند، فبه فرزندش امام حسن)ع( فرمود: 

ترين زمان که به او احتياج داري، رهايت مىرساند. از دوستى با انسان خسيس برحذر باش، زيرا در سختمىزيان 

فروشد. از دوستى با دروغگو بپرهيز کند. از دوستى با انسان تبهکار و فاسق نيز بپرهيز زيرا تو را به اندک چيزي مى

 دهد.ك، و نزديك را دور نشان ميزيرا چنين کسي مانند سراب است، دور را در نظر تو نزدي

 

 .:46حکمت  .3

 کار بدى که تو را ناراحت و پشيمان کند، نزد خدا بهتر از کار نيکى است که تو را مغرور نمايد.

 

  .: 57حکمت  .4

 شود.است که تمام نمىقناعت، ثروتي 

 

  .:54حکمت  .5

هيچ ارثيه اي ]براي انسان[ بهتر از ادب نيست؛ و هيچ هيچ ثروتى مانند عقل نيست؛ و هيچ فقرى مانند جهل نيست. 

 .اي مانند مشورت نيستکنندهياري

 

  .:71حکمت  .6

 شود، که کمتر سخن بگويد.هنگامى عقل انسان کامل مي
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  .: 81حکمت  .7

 ارزش هر کس به اندازه کار خوبى است که انجام دهد.

 

 .:82حکمت  .8

 خجالت نکشيد.«! دانمنمى»دانيد، از گفتن: که نمى يدنداگر از شما چيزى پرس

 

  .: 98حکمت  .9

هرگاه خبري را شنيديد، درباره آن تفکر و عمل کنيد، نه فقط تفکر و سپس بازگو کنيد، زيرا راويان علم بسيارند و عمل 

 کنندگان به آن کم!

 

  .: 118حکمت  .10

 ها باعث غصه )و پشيماني( است.از دست دادن فرصت

 

 .: 136حکمت  .11

 ماز موجب تقرب )و نزديکي( هر پرهيزکاري به خداست.ن

 

.!: 147حکمت  .12

... 

کند ولى مال تو بايد حفظ کنى. مال با خرج کردن کم تو را محافظت مىاى کميل! علم از مال بهتر است. زيرا علم 

شود، ولى علم هر چه انفاق شود، بيشتر مىگردد و آنچه با مال به دست آيد ]مثل پست و مقام و نام نيك و ...[ با مى

 شود... از بين رفتن مال، نابود مي

 

  .: 148کمت ح .13

 ]شخصيتِ[ انسان زير زبانش پنهان است. 
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  .: 175حکمت  .14

 ترسى، خود را در آن بيفکن! زيرا گاهي ترس از انجام آن کار، از خود آن سختر است!هرگاه از کاري مى

 

 .: 205حکمت  .15

 هر ظرفى با ريختن چيزى در آن پر مىشود، جز ظرف علم که هر چه دانش در آن ريزند، وسعتش بيشتر شود.

 

 .: 218حکمت  .16

 ]ايجاد[ شکاف در دوستى است. شانهحسادت نسبت به دوست، ن

 

 .: 224حکمت  .17

 .منزلت انسان باال مى رودقدر و و با بذل و بخشش،  ،شوند ياددوستان انسان ز شوديموجب م داشتن انصاف

 

 .: 293حکمت  .18

 با انسان احمق دوستي مکن! زيرا کارهاى احمقانه اش را برايت ]زيبا[ جلوه مى دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشى.

 

 :422حکمت  .19

 دهيد )حتي اگر کار کوچکي بود( و آن را کم و کوچك ندانيد. کار خوب را انجام

 

 .:477حکمت  .20

 بزرگترين گناه، آن گناهي است که انسان آن را کوچك بشمارد.
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