بسمه تعالی ـ معروف ها و منکرهای شب یلدا

معروفها
منکرها

عناوین

برخی مصادیق

احادیث

صله رحم
تکریم بزرگترها
صدقه
كمک به نيازمندان
قرائت قرآن با ترجمه
مطالعه
نشاط سالم
صرفه جویی
انصاف
رعایت حقالناس
خيرات برای اموات

دیدار با اقوام و نزدیکان
دیدار با بزرگان خاندان و هدیه دادن به آنها
كمک نقدی به فقرا
تأمين نيازهای ضروری نيازمندان
سورههای كهف ،یوسف ،قصص
نهج البالغه ،دیوان حافظ ،شاهنامه
بازی های سنتی و سالم ،لطيفه گویی
در مصرف انرژی و آب
در فروش اقالم شب یلدا
پارک مناسب خودرو ،رعایت آسایش همسایگان
خيرات عمومی و یا كمک به خيریهها

امام باقر (ع) :ثواب صله رحم سریع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد .كافى ج ،2ص152

قطع رحم
بیاحترامی به بزرگترها
بخل
غيبت
ترویج خرافات
لهو و لعب

قطع رابطه با والدین و اقوام
عدم اجابت دعوت آنها و عدم رعایت شأن آنها
كمک نکردن به نيازمندان
بدگویی و غيبت در مجالس شب یلدا
طالع بينی و بخت بينی و نحسی و ...
برپایی مجالس مختلط و رفتارهای غيراخالقی

اسراف
گرانفروشی
تضييع حقالناس
ولخرجی

در پذیرایی ،مصرف انرژی و آب
افزایش نامتعارف نرخ اقالم شب یلدا
پارک نامناسب خودرو و سلب آسایش دیگران
انجام هزینههای غيرضروری

پيامبر (ص) یکی از صُوَر تکریم و تعظيم ذات اقدس الهی احترام و تجليل سالخوردگان مسلمان است.
پيامبر (ص) :صدقه ،خشم پروردگار را فرو مینشاند .نهج الفصاحه ص  ، 283ح 646
امام حسين(ع) :هر كه گرفتارى مؤمنى را برطرف كند ،خداوند گرفتاریهاى دنيا و آخرتش را برطرف میكند .بحار ،ج ،75ص122

پيامبر (ص)  :خانه های خود را با تالوت قرآن نورانی كنيد .

اصول كافی ج 2ص610

امام علی(ع) :چه سخنگوی خوبی است كتاب! غررالحکم و دررالکلم  ،ح ۹۹1

امام صادق (ع) :از جمله سربازان عقل نشاط است كه ضدّ آن  ،كسالت و بی حالی است.
امام صادق(ع):

كافی .ج.1ص20

انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی كند بلکه ميانه روی را پيشۀ خود می سازد .االخبار ،باب30

امام صادق (ع) :كسی كه با مردم براساس انصاف رفتار می كند ،مومن واقعی و پيرو حقيقی مکتب اسالم است .كافی ،ج،2ص147

امام علی(ع) :خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمۀ رسيدن به حقوق خود قرار داده است .فهرست غرر ،ص 77
امام

صادق (ع)  :هریک از مؤمنين كه برای اموات عمل صالح انجام دهند ،خداوند اجر و ثواب او را چند برابر می كند .بحار ج 88
امام على (ع) :هرگاه مردم قطع رحم كنند ،ثروت ها در دست افراد شرور قرار مى گيرد .كافى ج  ،2ص 348

امام صادق (ع)

 :اگر كسی به پدر و مادرش نگاه ظالمانه بکند ،خداوند نمازش را قبول نمیكند .بحاراالنوار ،ج ،71ص61

امام صادق(ع) :آدم بخيل از خدا دور است و از مردم دور ولی به آتش دوزخ نزدیک است! بحار ،ج  ،73ص 308

امام على (ع)  :منفورترین مخلوقات نزد خدا غيبت كننده است

 .غررالحکم ،ج  ،2ص 484

پيامبر (ص) :افکار و عقاید خرافی را از ميان مردم نابود كن؛ مگر آنچه را اسالم سنت قرار داده است.

ابنهشام  ،ج ،3ص412

پيامبر (ص) :نهی می كنم شما را از زدن با دف و رقص و هر گونه لهو و لعب ،و از حاضر شدن در چنين مجالسی و استماع آن...
مستدرک الوسایل ،همان ،ج  ،13ص 218

امام صادق (ع)

 :همانا اسراف با كاهش بركت  ،همراه است .وسائل الشيعه جلد  15صفحه 261

پيامبر (ص) :هر كس یک شب در آرزوی گرانی برای امت من باشد خدا اعمال چهل سال او را تباه خواهد كرد .كنزالعمال ،ج4ص۹8

پيامبر (ص)  :آزار خود را از مردم باز دار ،كه این «صدقه»ای است كه بر خویشتن انفاق و تصدق می كنی.
امام على (ع) :ولخرجى ،سر لوحه فقر و نادارى است.

«طرح اولیاء» ـ شماره تماس 88823819 :ـ تهران  /نشانی در تلگرام:

Telegram.me/oliya313

بحاراالنوار ،ج ،72ص54

