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مقدمه
به نام خداوند مهرآفرين
پيامبر اعظم  و خاندان پاكشفرمانروايان اقاليم سخن اند ،سخن
در كام آسماني آنان نرم تر از آب ،در جان جويباران است .جوشش سخن
از لبان گوهربار آنان ،چونان جوشش نور از چشمهي خورشيد است .آنان
بر خالف ديگران ،دانش را از منابع بشري و از البالي كتابها در نيافته اند،
بلكه شهد علم را دست شاهد عليم ع ّ
الم ،در كامشان ريخته است .علم
آنان از مقولهی علم حضوري است ،نه از جنس علم حصولي .چيزي نزد
آنان ناپيدا نيست تا با كاوش و جست وجو پيدايش كنند.
در زيارت جامعهی كبيره در وصف اهل بيت  به توصيفاتي
برميخوريم كه در خور فهم ما ،عظمت انديشه و دانش آنان را باز
مي نماياند .توصيفاتي چونان :گنجينه داران علم ،گنجوران دانش،
نور و برهان الهي ،نگاه داران راز الهي ،خزانه داران علم خداوندي،
وديعه داران حكمت رباني ،زبان هاي وحي الهي ،ميراث داران نبوت
و ...از جمله توصيفاتي است كه از آن بزرگان بي نظير ،ارائه شده است.
ترديدي نيست كه براي دست يابي به سرچشمهی دانش و معدن
حكمت ،بايد رو به درگاه آن بزرگان نهاد و گوهر علم و حكمت را
در نزد آنان جست .و از اين منظر ،بازخواني سخنان گهربار اماما ِن
هدايت ،ضرورتي فرا زماني است كه در هر روزگار و زماني ميتواند
فرزندان آن روزگاران را به انديشهی درست و مسير حق ،راهنمون
سازد .و شايد به همين دليل است كه در روايات ،تأكيد فراواني
برحفظ احادیث پیامبر و اهل بیت آن حضرت شده است و حفظ

و انتقال احاديث ،ارج و اهميتي فراوان يافته وپاداش بهشت براي آن
مقرر گرديده است.
روشن است كه انتقال و حفظ احاديث معصومين  به معناي
حفظ و اشاعهی گوهرهاي بي بديلي از دانش و حكمت است كه
از معدن الهي آن استخراج شده و همواره همچون چراغي روشن،
راه فرزندان آدم را نورافشان ميكند.
مخاطبان ارجمند ميدانند كه حفظ چهل حديث ،مورد تأكيد
پيامبراعظم اسالم و توجه ويژهی عالمان دين بوده است ،به
گونه اي كه كتاب هاي اربعين حديث ،مجلدات قابل توجهي از
آثار عالمان بزرگ ديني را به خود اختصاص داده و امام راحل
نيز با نگاشتن كتاب اربعين به اين مهم اهتمام ورزيده اند.
اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با توجه به اين مهم
برآن شد كه اربعيني از سخنان امام باقر را در مجموعه اي
كوچك ،به پيشگاه دوستداران و پيروان آن حضرت ،تقدیم کند
تا مؤمنان از خورشید پر فروغ اندیشهی آن حضرت ،خوشه هاي
نور بچينند و از فروغ عالم آراي آن ،بهره ور گردند .و در ذيل
احاديث ،اشعاري با نگاه به سخنان آن حضرت آورده شده است.
اميد است كه دوستداران آن حضرت ما را از پيشنهادها وانتقادهای
خود بي بهره نگذارند.
آستان قدس
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
اداره امور فرهنگی

1

ان الله عزوجل یحب المداعب فی
الجماعه بال رفث

خداوند کسی را که در جمع بدون ناسزا گویی شوخی کند
دوست دارد .
(كافي ،ج)663 ،2

همچون گل بي خار ،طراوت بدهيم
چون آتش بي دود ،حرارت بدهيم
بي آن كه به ناسزا كشد شوخي ما
شادي به دل تنگ جماعت بدهيم

2

انما شیعه علی بركه علی من

جاوروا سلم لمن خالطوا

شيعيان علي بركت همسايه و مايهي صلح و صفا با
معاشران هستند.
(تحف العقول ،ص)310

ياران علي كه استوارند همه
با دوست ،صفا و صلح دارند همه
هستند هميشه بركت همسايه
باران پر از فيض بهارند همه

3

ان الله یحب افشاء السالم
خداوند آشکار سالم كردن را دوست دارد.
(تحف العقول ،ص )311

بايد سخن عشق تو شيوا باشد
تا بر دل و جان ما گوارا باشد
خورشيد به زير ابر ،كم نور شود
بهتر كه سالم ،آشكارا باشد

4

لكل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر

رمضان

هر چيز بهاري دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
(كافي ،ج ،2ص)630

در ماه خدا كه فصل ايمان باشد
بايد دل عاشقان،گل افشان
فرمود كه :هر چيز بهاري دارد
ماه رمضان بهار قرآن باشد

5

الحوا فی االستغفار ،فانه ممحاه للذنوب
در طلب آمرزش از خدا اصرار كنيد ،كه موجب محو گناهان مي شود.
(تحف العقول ،ص )308

سر زنده كند دعا ،دل و جانت را
بالنده كند نهال ايمانت را
اصرار نما در طلب آمرزش
تا محو كند خدا گناهانت را

6

ان الحسد لیاكل االیمان كما تاكل

النار الحطب

حسد ،ايمان را نابود ميكند هم چنان كه آتش ،هيزم را
مي سوزاند.
(كافي ،ج ،2ص)306

اي دوست چرا شاد كني شيطان را
در خانه ي دل راه دهي عصيان را
آتش بخورد چنان كه هيزم را تيز
نابود كند حسادتت ايمان را

7

ان هذا اللسان مفتاح كل خیر و شر فینبغی

للمومن ان یختم علی لسانه كما یختم علی
ذهبه و فضته

همين زبان است كه کلید هر نيكي وبدي است پس سزاوار است
كه مومن زبانش را نگه دارد همان طور كه طال و نقره را در
صندوق در بسته نگه مي دارند.
(تحف العقول ،ص)308

مؤمن به زبان – كه زشت و زيبا دارد-
هرگز دل خلق را نميآزارد
آن سان كه طال و نقره را حفظ كنند
او نيز زبان خويش وانگذارد

8

البشر الحسن و طالقه الوجه مكسبه

للمحبه و قربه من الله

خوشرویی و گشادهرويي مايهي جلب محبت مردم و قرب
الهي است.
(تحف العقول ،ص)296

		
تندي نكن اي دوست كه اين كار ،خطاست
بدخوي ،دلش هميشه در رنج و بالست
فرمود امام ما كه :خوش رو بودن
سرچشمهي مِهر مردم و ُقرب خداست

9

ال ینقطع المزید من الله حتى ینقطع
الشكر من العباد

افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ،مگر اينکه
شکر از جانب بندگان قطع گردد.
(بحاراالنوار ،ج  ،68ص )54

آن گاه كه شكر بنده ها قطع شود
افزايش نعمت خدا قطع شود
باران سپاس و باغ پر نعمت و ناز!
اين رابطهي سبز چرا قطع شود؟!

10

شیعتنا من اطاع الله
شيعهی ما كسي است كه خدا را اطاعت كند.
(بحار األنوار ،ج ،78ص )186

قلبي كه در آن ،نور خدا خواهد بود
در راه يقين ،قبله نما خواهد بود
آن كس كه اطاعت از خداوند كند
او شيعهي راستين ما خواهد بود

11

یحفظ االطفال بصالح آبائهم
كودكان به واسطهي درستكاري پدرانشان(از انحراف) محفوظ می مانند.
(بحار االنوار ،ج ،68ص)236

با اهل يقين كسي كه محشور شود
تاريكي باطنش همه نور شود
فرزند به فيض رستگاري پدر
از حوزه ي انحراف ها دور شود

12

ما شیب شیء بشیء احسن من حلم

بعلم

چيزي با چيزي نياميخته است كه زيباتر از همراهي شكيبايي
با دانش باشد.
(بحار األنوار ،ج ،75ص)170

آميخته كن علم و شكيبايي را
آن گاه ببين جلوهي زيبايي را
از صبر بساز تاج بي مانندي
سطان بزرگوار دانايي را

13

خذوا الكلمه الطیبه ممن قالها و ان
لم یعمل بها

گفتار پسنديده را از هر کسی بپذیرید ،هر چند خود بدان عمل
نمیکند.
(بحاراألنوارج 75ص)170

حرف و عملم مثل گلستان و كوير
از فاصله ي اين دو به من خرده نگير
هر چند كه با عمل نباشد همراه
گفتار پسنديدهي ما را بپذير

14

ان الله كره الحاح الناس بعضهم علی

بعض فی المساله و احب ذلک لنفسه

خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار
ورزند ولي اصرار به درگاه خود را دوست دارد.
(بحار األنوار ،ج  ،75ص)173

اظهار نكن نياز خود را به كسي
اصرار نكن تا به مذلت نرسي
از دوست بخواه هرچه را خواستني ست
غافل نشو از كرامت خود ،نفسي

15

من حسن بره باهله زید فی عمره
هر كس با خانواده اش خوش رفتار باشد بر عمرش افزوده مي شود.
(بحار األنوار ،ج ،75ص )175

هر چند به زير بار ،فرسوده شود
شاد است كه اهل خانه آسوده شود
فردي كه چنين است به خوش رفتاري
از لطف خدا به عمرش افزوده شود

16

من حسنت نیته زید فی رزقه
هر كه به خدا خوش بين باشد ،به روزي اش افزوده شود.
(بحار األنوار ،ج ،75ص )175

بايد دل خود را به توكل آراست
خشنودي او مايهي خشنودي ماست
در كار جهان ،كسي كه خوشبين به خداست
افزوده شود به روزي اش بي كم و كاست

17

اوشکدعوه و اسرع اجابه دعاء المرء
الخیه بظهر الغیب

نزديكترين و زودترين دعايي كه پذيرفته مي شود دعا براي
برادر ديني است.
(كافي ،ج ،2ص )507

مؤمن كه دلش كعبهي پنهان خداست
هم در پي كوشش است هم اهل دعاست
مقبولترين دعا به درگاه خدا
از ناحيهي برادر ديني ماست

18

ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما

اقبح السیئات بعد الحسنات

چه زيباست انجام كارهاي خوب بعد از گناه و چه زشت
است گناه كردن بعد از كار نيك.
(كافي ،ج ،2ص )485

فرمود امام باقر-آن يار نكو-
زيباست پس از گناه ،كردار نكو
حيف است پس از نور به ظلمت رفتن
زشت است گناه در پي كار نكو

19

ایاكم و الخصومه فانها تشغل القلب
و تورث النفاق

از دشمني بپرهيزيد زيرا فكر را مشغول كرده و مايه ي نفاق
ميگردد.
(بحاراالنوار ،ج ،2ص )301

تاريك دلي كه از محبت ،خاليست
مانند بناي كاغذي ،پوشاليست
از كينه و دشمني بپرهيز اي دل
چون مايهي تزوير و پريشان حاليست

20

من توكل علی الله ال یغلب و من

اعتصم بالله ال یهزم

هر كه به خدا دل بندد سرافكنده نميشود و هر كه به خدا پناه
برد شكست نميخورد.
(بحاراالنوار ،ج ،68ص)151

هر كس به خداوند ،دلش بنده شود
يا آن كه به لطف او پناهنده شود
البته محال است شكستي بخورد
يا در نظر خلق ،سرافكنده شود

21

ما من قطره احب الی الله تعالی من قطره دمع

فی سواد اللیل مخافه من الله ال یراد بها غیره

هيچ قطره اي نزد خداوند محبوبتر از قطرهی اشكي كه در تاريكي
از ترس خدا و فقط براي او ريخته شود نيست.
(كافي ،ج،2ص)428

اشكي كه فرو مي چكد از ترس خدا
در ظلمت پر نور مناجات و دعا،
محبوبترين قطره به درگاه خداست
اين قطره كجا و اقيانوس كجا؟!

22

من لم یجعل الله له من نفسه واعظا

فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا

آن كه را خداوند در نهادش پند دهنده اي قرار نداده ،اندرزهاي
مردم او را سودي نبخشد.
(تحف العقول ،ص) 294

		
هر كس كه دري به روي ايمان نگشاد
حق ،پند دهنده در وجودش ننهاد
		
هرچند كه مردمان به وي پند دهند
با پند نمي توان به او سودي داد

23

قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال
لكم

درباره ي مردم آن گونه سخن بگویید که دوست دارید درباره ي
شما بگویند.
(بحار األنوار،ج ،65ص )152

آنان كه سخنهاي بد ابراز كنند
درهاي بدي به روي خود باز كنند
آن گونه بگو كه دوست داري مردم
دربارهي تو چنان سخن ،ساز كنند

24

ان الله یبغض الفاحش المتفحش
خداوند از دشنامگوی بیهودهگوی بيزار است.
(بحار األنوار ،ج،75ص )176

دشنام نگو كه موجب بيزاريست
اين لوش و لجن ،آفت مرد م داري ست
بگذار كه سرسبز كند دلها را
باران بهار عشق ،خوشگفتاريست

25

فی كل قضاء الله خیر للمومن
در هر قضاي الهي براي مومن خيري نهفته است.
(تحف العقول ،ص )302

بيهوده مكن شكايت از كار جهان
در پردهي غيب هست اسرار نهان
فرمود امام باقر- آن بحر علوم-
در هر چه قضاي اوست خيري ،پنهان

26

ان اعجل الطاعه ثوابا لصله الرحم
پاداش صلهي رحم زودتر از هر طاعت ديگري به انسان مي رسد.
(تحف العقول ،ص )303

هر كس كه به ديدار عزيزان برسد
البته به احسان فراوان برسد
خير صلهي رحم -به حق -زودتر از
هر طاعت ديگري به انسان برسد

27

فان الیوم غنیمه و غدا ال تدری لمن هو
امروز غنيمت است و نمي داني كه فردا از آن كيست.
(بحار األنوار ،ج،75ص)179

تا چند زنيم ضربه ها بر سر هم
تا كي ننهيم زخم ها را مرهم؟!
پيوسته به كام ما نگردد ايام
امروز غنيمت است و فردا مبهم

28

صحبه عشرین سنه قرابه
دوستي بيست ساله ،خويشاوندي است.
(تحف العقول ،ص )302

از غربت خود اگر به قربت برسيم
بيكينه به سايبان الفت برسيم
چون الفت بيست ساله ،خويشاونديست
برخيز كه از عشق به وحدت برسيم

29

والله ال یلح عبد مومن علی الله عزوجل
فی حاجته اال قضاها له

به خدا سوگند هيچ بنده اي پافشاري و اصرار به درگاه خداي
عز و جل نكند جز اينكه حاجتش را برآورد.
(کافی ،ج ،2ص )475

ياران به دعاي صدق ،كاري بكنيد
از ديدهي شوق ،اشك جاري بكنيد
درگاه خدا و نااميدي؟ هيهات!
برحاجت خويش ،پافشاري بكنيد

30

ال یسلم احد من الذنوب حتی یخزن
لسانه

هيچ كس از گناهان در امان نيست مگر اينكه زبانش را نگه
دارد.
(بحار األنوار ،ج ،75ص )178

باران كالم چون كه مي بارد نرم
در سينه ي ما عاطفه ميكارد نرم
از شر گناه در امان نيست كسي
جز آنكه زبان خود نگه دارد نرم

31

االیمان حب و بغض
ايمان دوستي (با دوستان خدا) و دشمني (با دشمنان خدا) است.
(تحف العقول ،ص )304

فرمود امام باقر-آن مرد خدا-
ايمان به دو چيز است تو بشنو آن را:
با يار خدا دوستي پاينده
با دشمن او دشمني پا برجا

32

ان اكمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا
به درستي كه كامل ترين مومنان از نظر ايمان كسي است كه
خلق و خويش بهتر است.

(بحاراالنوار ،ج  ،71ص )389

هر كس قفس خُ لق بد از هم ندرد
در پهنهي آسمان تقوا نپرد
ايمان بدون خُ لق خوش ،كامل نيست
يك بال ،پرنده را به جايي نبرد

33

االیمان اقرار و عمل و االسالم اقرار
بال عمل

ايمان ،اقرار با عمل است ،و اسالم ،اقرار بدون عمل است.
(بحاراألنوار ،ج  ،75ص )172

تا معني اين دو را بدانيم تمام
فرمود امام باقر اين طرفه كالم:
اقرار به همراه عمل :ايمان است
اقرار كه با عمل نباشد :اسالم

34

كل بدعه ضالله و كل ضالله سبیلها

الى النار

هر بدعت ( و نسبت دروغ دادن به دين خدا ) گمراهی است ،و
راه هر گمراهی ،به سوی آتش جهنم است.
(کافي ،ج  ،1ص)56

مردان خدا در پي طاعت بروند
دنيا بگذارند و به جنت بروند
آنان كه به دنبالهي بدعت بروند
در آتش دوزخ به ضاللت بروند

35

ما ضر من مات منتظرا المرنا اال یموت

فی وسط فسطاط المهدی و عسكره

کسی که در حال انتظار ما بمیرد .هیچ ضرری نمیکند و همانند
کسی است که در وسط خیمهی مهدی و سپاهیانش مرده باشد.
(الكافي ،ج ،1ص ) 372

هر منتظري كه دل به ايمان بدهد
جان بر سر عشق ما به جانان بدهد
انگار كه هم ركاب مهدي باشد
در لشگر و خيمهگاه او جان بدهد

36

افضل العباده عفه البطن و الفرج
بهترين عبادت پاکی شکم و پاکدامنی است.
(بحار األنوار ،ج ،75ص )176

تا چند اسير خواهش تن بودن
با مردم خيرخواه ،دشمن بودن؟!
فرمود كه بهترين عبادت اين است:
پاكي درون و پاك دامن بودن

37

احب االعمال الی الله تعالی ادومها
و ان قلت

محبوب ترین اعمال نزد خداوند كارخوبی است كه پيوسته
باشد اگر چه كم باشد.
(بحاراألنوار ،ج  ،75ص)170

از زخم دلت اگر تو را غم باشد
بشنو سخني كه عين مرهم باشد
محبوبترين خيرها نزد خدا
كاريست كه پيوسته – ولو-كم باشد

38

ما عبد الله بشیء احب الی الله من

ادخال السرور علی المومن

محبوب ترين عبادت نزد خداوند شاد كردن دل مومن است.
(كافي ،ج  ،2ص )188

محبوبترين كارها نزد خدا
اين است كه دل شاد كني مؤمن را
دل آينهاي ست جلوه گاه ملكوت
اين آينه را به كينه نشكن يارا

39

ان الله یعطی الدنیا من یحب و یبغض
و ال یعطی دینه اال من یحب

خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ،اما دينش را
جز به دوست نميدهد.
(بحاراالنوار ،ج ،2ص )215

با نعمت و ناز ،سفرهاي بيهمتا
گسترده براي همگان در دنيا
هر چند كه بخشندهترين است ولي
هرگز ندهد به دشمنش ،دينش را

40

تذكر العلم ساعه خیر من قیام لیله
یک ساعت ذکر علم بهتر از شب زندهداری است.
( بحاراألنوار ،ج  ،1ص ) 204

اي دوست كه علم را مراعات كني
بايد كه به اين سخن ،مباهات كني
فرمود كه :ذكر علم -يك لحظهي آن-
بهتر كه تمام شب مناجات كني

