
شرحنامردیف

(ص) پیامبر1
 رشد آن عاقب اگر پس بیندیش آن عاقبت در گرفتی کاری انجام به تصمیم زمان هر که میکنم توصیه و سفارش تو به من

.نده انجام بود گمراهی اگر و بده انجام بود

 مطهری2
 در مسائل ،بیشتر اخالقی اصول به پایبندی صورت در.است سالم اجتماعی زندگی برای ها ملت اصلی سرمایه اخالق

.شد خواهد حل انسانی جوامع

.گردد نابود تدبیرش ، کند خیانت و غش وی مشاور که کسی و شود نیکو او ،تدبیر باشد خیرخواه وی مشاور که کسی(ع) علی امام3

.نمیشود محسوب کم داری پروا با عملی هیچ آن زیادی به نه است بودنش اخالقی به هرکاری ارزش(ع) علی امام4

.ام شده مبعوث اخالقی فضائل تکمیل برای تنها(ص) پیامبر5

.میدهیم شرح میکنند تفکر که گروهی برای را خود های نشانه سان بدینمتعال خداوند6

.آور جا به را خدار شکر (گفتیم او به و) آموختیم (اخالق و ایمان) حکمت لقمان به ما لقمان سوره7

. بدن آن از آفرینش زیبای و است روان و نفس آن از پسندیده خوی(ع) علی امام8

.میدهد فرمان نیکوکاری و انصاف به خداوند همانا(90 نحل) کریم قرآن9

کریم قرآن10
 تو اطراف از ،مردم بودی سنگدل و خشن اگر و شدی مهربان و نرم مردم برابر در الهی رحمت و برکت به پیامبر ای

.کن مشورت آنها با کارها در و مطلب آمرزش انها برای و ببخش آنهارا پس.شدند می پراکنده

(ع) یوسف11
 کنار اش خوشه ،در میخورید که را اندکی کردید،جز درو را آنچه و کنید کشت پی یوسف حضرت درتان پی سال هفت

.بگذارید

.کند سوال خواب مورد در تا آورند وی نزد را یوسف که دید،خواست عجیب خوابی مصر پادشاه که هنگامی(ع) یوسف12

.است دین هدف نهایت ، اخالص(ع) علی امام13

.کنند توکل خدا بر تنها باید مومنان وکریم قرآن14

.است بس وی بر او ، کند اعتماد خدا بر هرکس وکریم قرآن15



 سلیمان حضرت16
 آمد هدهد نپایید دیری پس کرد خواهم سخت کیفری را ،او باشد نداشته غیبتش برای موجه دلیل ندارد؟اگر وجود هدهد چرا

.ام آورده درست مهم گزارشی سبا منطقه از تو برای نداری اطالع آن از تو که یافتم آگاهی چیزی از:گفت و

.بیاور حساب به را آن باشد خردلی ی دانه اندازه به تو عمل اگر لقمان17

.باش امان در او شر از تو پس است ارزش بی و پست خودش نزد در که هرکسی هادی امام18

.میدارد باز پست امور از را خود یافت بزرگواری و شرافت هرکه(ع) علی امام19

 کریم قرآن20
 را آنها پاکیزه و لذیذ غذای هر از و کردیم سوار بحر بر مرکب به را آنها و داشتیم گرامی بسیار را آدم فرزندان ما و

.بخشیدیم بزرگ فضیلت و برتری خود مخلوقات از بسیاری بر و دادیم روزی

.میکنند ثبت او اعمال که دارند قرار انسان راست و چپ دوش بر فرشته دو کریم قرآن21

میکنند ثبت را او اعمال و هستند او حضور در ما فرشتگان میکند که کاری هر انسان و کریم قران22

.میدهند فرا گوش ما سخنان تمام به آماده نگهبانی یعنی است مراقب و مواظب ای فرشته اینکه مگر نمیگوید سخنی انسان کریم قران23

.کن رهایش بود شر اگر و بده انجام بود خیر عاقبتش اگر بیندیش ان عاقبت در دهی انجام کاری میکنی اراده وقتی(ص) پیامبر24

(ع) علی امام25
 پوشاکم و نوشیدنی و خوراک و خودم باره در که است کرده واجب من بر و قرارداده خلقش پیشوای مرا خداوند همانا

.نکند طغیان و سرکشی ثروتش وسیله به توانگر و کند تاسی من فقیرانه سیره به ناتوان اینکه تا کنم عمل ناتوان مردم مانند

.است توبیخ و تحسین در روی زیاده حماقت مراتب بزرگترین(ع) علی امام26

.میدهند انجام نشاط با را خود ماموریت که فرشتگانی به قسم کریم قران27

.کن تشویق کفار با پیکار برای را مومنان پیامبر ای کریم قران28

.کن گزاری سپاس زبانت با شد کوتاه عملی جبران از دستت هرگاه(ع) علی امام29

.رسانند تحیت و سالم مهربان خدای از انان بر کریم قران30

.اند متنعم جاودانی سلطنت و عزت با خداوند نزد حقیقت و صدق منزلگاه در کریم قران31



. اند رسیده رستگاری و پیروزی به ایمان اهل همانا کریم قران32

 کریم قران33
 مهربان و بخشیده را آنان پروردگار آوردند،همانا ایمان کرده توبه آن از پس و شدند ناشایست اعمال مرتکب که کسانی و

.است

.میگشاییم آنها رابر زمین و آسمان کنند،برکات پیشه تقوا و بیاورند ایمان میکنند زندگی آبادی و شهرها در مردمی اگر کریم قران34

.دارند قرار ها چشمه و بهشت های باغ میان در پرهیزگاران کریم قران35

.کند زمین در جانشین را ایشان زودی ب که داد وعده کردند صالح عمل و آوردند ایمان که شمارا از کسانی خدا کریم قران36

.است سنگین کافران بر خدا عقاب کریم قران37

.میکند استوار را هایتان گام و میکند یاری را شما کنید یاری را خدا اگر اید اورده ایمان که کسانی ای کریم قران38

.اوست غم ی خانه قلبش و تبسم در غرق اش چهره مومن یعنی(ع) علی امام39

.است حسنه وی روی از خاشاکی برداشتن و است حسنه مومنان روی به شخص لبخند یعنی(ع) باقر امام40

(ص) پیامبر41
 ستون هرگاه و بود خواهند سودمند و ثابت ها پرده و میخها و طنابها باشد ثابت ستون هرگاه است خیمه ستون مانند نماز

.داشت خواهد اثری پرده نه و ذارد سودی ریسمان نه است نافع میخ نه ریزد فرو هم در و بشکند

 کریم قران42
 با حتما خداوند همانا و کرد خواهیم راهنمایی و هدایت خودمان های راه به را آنها ما کنند تالش ما راه در که کسانی

.است نیکوکاران

.باشد سودمندتر او بندگان برای که است ،کسی متعال خداوند نرد افراد ترین مجبوب(ص) پیامبر43

(ع) علی امام44
 نیکویی به خود همسایگان با و گردد متحمل را خود برادران زحمات سنگین بار که است کسی آن از برتری و آقای یعنی

.نماید رفتار

(ع) صادق امام45
 حاجت هزار شش و میبرد باال را او درجه هزار شش و میکند محو را سیئه هزار شش و دارد حسنه هزار شش طواف هر

.است برتر طواف ده از مومن حاجت قضای اما میکند روا را او

.کنید داوری داد و عدل به کردید داوری مردم میان هرگاه و دهید باز صاحبش به را امانت که میدهد فرمان شما بر خداوند کریم قران46

 کریم قران47
 آب زآن ا کس هر که است راه بین در ای خانه رود گفت خود سربازان به کرد حرکت اسرائیل بی لشگر که هنگامی

.ندارد جایی من سپاه در دیگر بنوشد



.هستند مکلف توانانشان اندازه به همه افراد توانایی با متناسب ارزیابی معیار کریم قران48

.فرستادیم سنجش وسیله و آسمانی کتاب آنان همراه و فرستادیم روشن دالیل به را پیامبرانمان ما کریم قران49

.نیفزاید عزتش جز خدا دهد انصاف مردم به خود از که هر که بدانید.است آن عزتمندی و مدیریت پایداری مایه انصاف(ع) باقر امام50

.ندارد دوست را ستمکاران خدا کریم قران51

.کنم رفتار عدالت به شما میان در مامورم و دارم ایمان کرده نازل خدا که هایی کتاب به بگو کریم قران52

.است بسیار دوستان و یاوران دارای کننده انصاف کریم قران53

.میدهد فرمان احسان و عدل به خداوند قطعا کریم قران54

.هستم دانا و دار امانت ،که بگمار سرزمین این داری خرانه به مرا کریم قران55

(ع) علی امام56
 کمتر ورزیشان ،طمع تر محفوظ آبرویشان و ، تر گرامی آنان اخالق که کن انتخاب مردمی میان از را دولتی کارگزاران

.است

،رفاه عدالت ، امنیت دارند نیاز آنها به مردم که که است چیز سه(ع) صادق امام57

.میگیرد بهره آن خرد و عقل از کند مشورت بزرگان با که کس آن(ع) علی امام58

.کند سجده آدم بر که نمودیم امر مالئکه به کریم قران59

.کرد انتخاب را نفر هفتاد ، خداوند میعادگاه به رفتن برای موسی حضرت کریم قران60

.است شده داده قرار درجه و رتبه ، عمل میزان به هرکس برای قیامت در کریم قران61

(ع) علی امام62
 میشود زمامدار روشنی چشم موجب آنچه و میکند تو متوجه را آنهای دلهای دست زیر افراد به تو محبت و ،مهر مالک ای

.آنهاست به ابرازعالقه ،دومی عدالت برقراری یکی: است چیز دو

احمدی و نژاد شیخ63
 معنویت دهنده شکل اسالم دین های آموزه و تعالیم که معنا بدین است دین بر ،مبتنی ایرانی جامعه در معنویت

.است (س)اطهار ائمه و(ص) محمد حضرت های فرموده و کریم قران اسالمی معنویت سرچشمه.هستند



.است حالل روزی ورزی طلب آن اجزای افضل که است جز هفتاد عبادت(ص) پیامبر64

.بود خواهد خدا راه رد مجاهد مانند کند کمک اش خانواده و خود به تا باشد حالل روزی دنبال به که هرکسی(ع) جعفر بن موسی امام65

.است نخورده خود دسترنج از گواراتر غذای شما از یک هیچ و دارد دوست را ور پیشه ایمان با ی بنده خداوند(ص) پیامبر66

.میداند را انتقالش و نقل محل و گاه قرار او برخداست او روزی اینکه مگر نیست زمین در ای جنبنده هیچمتعال خداوند67

تجارت ،بعد تجارت شرعی مسائل یادگیری اول گر معامله افراد ای(ع) علی امام68

(ره) خمینی امام69
 تجارت و تامعامالت بگیرد یاد را آنها شرعی احکام ، میدهد انجام را معامله یا و میکند تجارت که هرکسی بر است واجب

.بشناسد را باطل و صحیح های

(ع) علی امام70
 که باشی شکاری حیوان چونان هرگز مبادا.باش مهربان و دوست باهمه و ده قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی

.دانی غنیمت را آنان خوردن

(ص) پیامبر71
 را او از مستحبی یا واجب عمل هیچ خداوند بخورد حرامی مال هرکس میزند فریاد ای فرشته المقدس بیت در شب هر

.پذیرد نمی

.بود خواهد شهیدان با قیامت روز مسلمان و گو راست و امین گر معامله و تاجر(ص) پیامبر72

.میکند نورانی را او قلب ،خداوند بخورد حالل مال روز چهل که کسی(ص) پیامبر73

(ص) پیامبر74
 خوردن از که وقتی تا میکند آمرزش طلب او برای و میگیرد قرار سرش باالی ای ،فرشته بخورد حالل روزی که کسی

.شود فارغ آن

.است تر محبوب مستحبی نماز رکعت هزار دو از خدا حرام،پیش لقمه کردن رها(ع) صادق امام75

.است مقبول حج هزار هفتاد معادل خدا پیش حرام از دانگ یک گذشتن و کردن رها(ع) صادق امام76

(ع) صادق امام77

 ناتوان و زاد آدمی برابر در مرا چیز سه این از یکی کند ناتوان و خسته مرا هرچه آدم بنی مورد در:میگوید معون ابلیس

 مصرف سوم مالی،و واجب پرداخت از او کردن جلوگیری دیگری حالل،و غیر راه از مال اوردن دست به یکی:نمیکند

حرام و ناصحیح راه در آن کردن

(ع) حسین امام78
 هایتان بردل و شده پر حرام از هایتان شکم که است این ، نمیدهید فرا گوش من سخن به و مکنید ام نافرمانی شما اینکه از

.نمیدهید فرا گوش نمیدهید؟آیا انصاف آیا!برشما وای.پذیرد نمی را حق دیگر و خورده مهر

.است آتش در اش توشه آورد دست به حاللش غیر راه از را مالی هرکس(ص) پیامبر79



(ص) پیامبر80
 ، کرده سرزنش را او شده،کارهای گردان روی او از ،خداوند ندهد او به و بگیرد او از ناحق به را مومنی مالی که کسی

.برگرداند او به گرفته مومن آن از را مالی و کند توبه تا نمینویسد او اعمال نامه در را آنها و

.نمیشود بهشت وارد باشد شده تغذیه حرام از که پیکری(ص) پیامبر81

نیست ما دوستان از بخورد حرام به را مومنی مال که کسی:فرمود بارها امیرالمونین(ع) صادق امام82

(ع) صادق امام83
 که وقتی تا و میکند لعنت را او است زمین و آسمان در که ای فرشته گیرد،هر قرار انسانی شکم در حرام لقمه که هنگامی

 کند توبه اگر پس است رفته خدا خشم سوی به بخورد حرام لقمه که هرکس و نمیکند نگاه او به خدا اوست شکم در لقمه آن

.است سزاور او به آتش بمیرد توبه از قبل اگر و میپذیرد خدا

(ع) صادق امام84
 آن از که گوشتی و نمیشود مستجاب روز چهل تا دعایش و نمیشود قبول نمازش شب چهل تا بخورد حرام لقمه که کسی

.رویاند می گوشت هم لقمه یک آری است تر سزاوار آتش به رویاند می حرام لقمه

(ع) باقر امام85
 هم مال آن با ازدواج نمیکندبلکه قبول او از را رحم صله و عمره و حج آوردخداوند دست به حرام راه از مالی کسی وقتی

.بود خواهد مشکل

.حیات و حرکت وسیله را روز و استراحت مایه را خواب و قرارداد لباس شما برای را شب کریم قران86

.است داده قرار ها چشم در را حیا خداوند که چرا کنید اقدام روز در خود های نیاز براوردن برای(ع) باقر امام87

(ع) صادق امام88
 پس و کنید کوشش و جدیت که باد شما بر پس میکنم امر آن به نیز را خود آنچه جز نمیکنم امر شما به من سوگند خدا به

 شما و داد خواهد روزی شما بر خداوند آورید دست به را حالل رزق و کرده حرکت  خود رزق طلب برای صبح نماز از

.کرد خواهد کمک آن به را

(ع) صادق امام89
 شایسته شخصیت با و دیندار مسلمانان برای که چرا نکن پیگیری خودت را کوچک اشیای و مزن پرسه بازارها در هرگز

ظریف،شتر اشیای ملک خرید چیز سه به نسبت مگر کند جزئی اشیای خرید به اقدام خودش نیست

.شود نفسشان تزکیه و اموالشان شدن پاک موجب تا بگیر زکات آنها ازمتعال خداوند90

(ع) رضا امام91
 است،سوم حلم و خلقی خوش آن و پیغمبر از نشان دوم رازداری آن خدا،و از نشان اول:باشند نشانه سه دارای باید مدیران

.است خاطر رضایت و صبوری،شکوری آن و امام از نشان

.توحیدی و بینی جهان به اعتقاد اساس بر الهی های نعمت از صحیح برداری بهره و امور ادارهجوادی مشرف92

ای افجه93
 سازگار خواهی عدالت مفهوم با که است هایی حل راه ارائه نیز مکتب وظیفه و است مکتبی ای مقوله اسالمی مدیریت

.است

 زاده حمیدی94
 آن کلی قوانین و ضوابط با هماهنگ و خلقت جهان مدیریت راستای در سازمان یک در و انسانی مجموعه یک بر مدیریت

.باشد

نبی سنت و قران از ملهم عقیدت و کالم مبنای بر مدیریترکاوندی هاشمی95



.باشد نداشته مغایرت شرع احکام با که نحوی به سازمانی اهدافنبوی96

(ع) علی امام97
 در را خواری درهای و نساخته پاک را خود دین و خود کند آلوده خیانت به دست و شمارد خوار را الهی امانت که کسی

 ،و ملت به ،خیانت خیانت بزرگترین ،همانا بود خواهد رسواتر و خوارتر قیامت در و است گشوده خود روی به دنیا

.است امامان با دغلکاری،دغلبازی رسواترین

ندارید روا خیانت آن در و برسانید آن اهل به به را امانتی هرگونه که میکند امر را شما سبحان خداوند کریم قران98

مجلسی عالمه99
 حتی زیاد یا باشد کم امانت آن بدکار،و شخص یا باشد نیکوکار شخص او خواه برگردان صاحبش به را امانت ابوالحسن ای

.باشد سوزن و نخ اگر

.است داری امانت مسلمانی راس(ع) علی امام100

.کند پشت امانت به که کسی نیست ما از الکافی101

(ع) علی امام102

 سزاوارتر همه از عیبها آن پوشاندن در والی که دارند عیبهایی مردم زیرا باشند دورتر تو از جوترند عیب مردم به نسبت که کسانی باید

 پنهان ازتو آنچه و کنی اصالح آشکارشده برایت آنچه که است آن تو وظیفه بلکه کنی پیدا را آنها پنهان عیب که نباش آن پی در. است

 نداری دوست که را عیوبی خداوند تا کن پنهان را مردم ی ها عیب داری توانایی که جایی تا بنابراین.میکند حکم آن درباره خدا است

.کند پنهان شود فاش مردم برای

.است اجتماعی و فردی انحرافات همه ریشه آگاهی نا و نادانی و ها ارزش همه ،اساس دانش(ص) پیامبر103

.آموخت آنجیل و تورات و حکمت و کتاب عیسی حصرت به خداوند کریم قران104

.شدند نابود کفر و فساد خاطر به آن اهل که هایی آبادی بسیار چه کریم قران105

.شود دانشمند بفهمد هرکس و میفهمد شود بینا بگیرد عبرت که هرکس(ع) علی امام106

.ببینید اند بوده شما از قبل که را کسانی عاقبت تا کنید سیر من زمین در کریم قران107

.است پیمان و عهد به پایبند و آوردن جا به را ،امانت دینداری بنیاد(ع) علی امام108

.نیکوست الگویی شما برای ابراهیم مومنان ایحدیث109

.نخورید باشد راست هم هرچند سوگند معامله موقع درحدیث110

حدیث111
 در شما بخرد دارد میل دینی برادران از یکی را متاعی میبینید هنگامیکه یعنی نشوید داخل خود دینی برادر معامله بین در

.دهد انجام دینی برادر را دیگری معامله آن تا نکنید دخالت معامله این



حدیث112
 از یعنی کنید تقسیم مشتریان همه میان نیز را مقدار این و کنید اکتفا خود اندازه به سود تحصیل در و کنید قناعت کم سود به

.بگیرید سود نسبت به خویش روز مخارج اندازه به خود روزانه مشتریان همه

.دارد دوست را ماهر سازنده خداوندحدیث113

.دارد دوست را امین و ای حرفه انسان خداوندحدیث114

 کریم قران115
 و نومید ساخت آلوده گناه و معصیت با را خویش نفس که کس آن و شد رستگار کرد تزکیه و پاک را خود نفس هرکس

.گشت محروم

.میکند دنیا بنده و میمیراند را دلش دنیا حب و ساخته نابود را ،عقلش نفسانی خواهشهای البالغه نهج116

است حقیقی اخرت حیات کریم قران117

.اوست زبان پشت در نادان قلب و اوست قلب پشت عاقل زبان(ع) علی امام118

.فرستادیم دهنده بیم و دهنده بشارت و مردم بر گواه را تو ما همانا پیامبر ای کریم قران119

(ع) علی امام120
 تادیب باید و بپردازد خویش تعلیم به بپردازد دیگران تعلیم به که آن از پیش باید دهد قرار پیشوایی مقام در را خود که کسی

.اید می دست ب قلب بر مدیرت خدا و خود رابطه اصالح به باشد عمل و رفتار به باشد زبان به که آن از پیش کردنش

اوست غم خانه قلبش و تبسم در غرق اش چهره مومن(ع) علی امام121

.است حسنه وی روی از خاشاکی برداشتن و است حسنه مومنان بر شخص لبخند(ع) باقر امام122

.باشد سودمتر او بندگان برای که است ،کسی متعال خداوند نزد افراد ترین محبوب(ص) پیامبر123

نما مذاکره حکیمان با و کن گفتگو فراوان اندیشمندان و دانشمندان با(ع) علی امام124

.میکنند سست را تو ،روحیه کارها دادن انجام ،در زیرا را ترسو افراد مشورت در مده راه کریم قران125

.گردد نابود ،تدبیرش کند خیانت و غش وی مشاور که کسی و شود نیکو او ،تدبیر باشد خیرخواه مشاور ک کسی کریم قران126

.سپارد می فراموشی به را خدا یاد و میدارد وا غفلت به را عقل نفسانی آرزوهای که بدانید و البالغه نهج127



(ع) علی امام128
 و غرور با را خود دنیا ماندن همیشه برای منزلی نه کردن کوچ برای است گاهی منزل زیرا میترسانم دنیا از را شما

.میفریبد زیبایی و زینت با و داده زینت فریبندگی

(ع) علی امام129
 رفتار نیکویی به خود همسایگان با و گردد متحمل را خود برادران زحمات سنگین بار که است کسی آن از برتری و آقایی

.نماید

(ع) علی امام130
 کردن نیکی در نیکوکار افراد که میشود موجب کار این زیرا باشند یکسان تو نظر در بدکار و نیکوکار افراد نباید هرگز

.ده پاداش کارشان مطابق را هریک و شوند تشویق بدشان عمل در بدکاران و رغبت بی

.نیستند یکسان دیگران با کردند جهاد و انفاق ، مکه فتح از قبل که کسانی کریم قران131

میکنیم بررسی را شما عملکرد و کتاب و حساب زودی به کریم قران132

.شد خواهند بازخواست اند داده انجام آنچه از پیامبران و مردم قطعا کریم قران133

.میکنند عمل تر نیکو و بهتر کدامشان که شود مشخص تا آزماییم می را انسانها ما کریم قران134

.کنید داوری داد و عدل ،به کردید داوری مردم میان هرگاه و دهید باز صاحبش رابه امانت که میدهد فرمان شما به خداوند کریم قران135

 کریم قران136
 و والدین یا خود زیان به چه اگر دهید گواهی خدا برای و دارید پا رابر عدالت همواره اید اورده ایمان که کسانی ای

.باشد بستگانتان

.شود رها بالتکلیف دیگری تا ننمایید طرف یک متوجه را خود تمایل پس کریم قران137

(ع) علی امام138
 کار به فرعی امور به پرداختن و اساسی و اصلی کارهای واگذاردن: هاست دولت ادبار و بخشی تیره نشانه چیز چهار

.فضل صاحبان زدن کنار و پست افراد گرفتن

.نکردیم عطا صدر سعه تو به ایا پیابر ایانشراح139

.بودند بصیرت و قدرت دارای که کن یاد اسحاق و یعقوب و ابراهیم پیشین پیامبران از کریم قران140


