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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 موسی بن جعفر را در مجموعهاي
كوچك ،به پيشگاه دوستداران و پيروان آن حضرت ،تقدیم کند تا
مؤمنان از خورشید پر فروغ اندیشه ی 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

الغضب مفتاح الشر
خشم ،كليد بدي است.
(تحف العقول)416 /

خوب است که در حقّ کسی بد نکنی
پیوسته مسیر عشق را سد نکنی
فرمود :غضب کلید هر شر باشد
هشدار که بدخویی بیحد نکنی

2

عونک للضعیف من افضل الصدقه
كمك تو ،به ناتوان از بهترين صدقه هاست.
(تحف العقول )414 /

پیوسته به مستمند یاری برسان
نسبت به ضعیف از آنچه داری برسان
یاری به ضعیف بهترین رفع بالست
یعنی به تنت ،بهارِجاری برسان

3

ما عال امرو فی اقتصاد
هيچ انساني با ميانه روي نيازمند نشد.
( مناليحضرهالفقيه ) 64/ 2 /

در باغ دلت درخت افراط مکار
این قایق عمر را به طوفان مسپار
محتاج کسی نمیشوی بیتردید
پا از خط اعتدال بیرون مگذار

4

من سر مومنا فبالله بدء و بالنبی

ثنی و بنا ثلث

هر كه مؤمني را شاد كند اول خدا را شاد كرده است دوم
پيامبر خدا را و سوم ما را.
(بحاراالنوار )314 / 71 /

با شادی مؤمنی خدا شاد شود
یک عمر ،دل از بند غم آزاد شود
هم قلب رسول از تو راضی گردد
هم جان امام شادی آباد شود

5

التحدث بنعم الله شكر و ترک
ذلک كفر

ياد كردن نعمتهاي الهي ،شكر است و ترك آن ناسپاسي
است.
(وسائل الشيعة) 1095 /4 /

میخواهی اگر بندهی کامل باشی
از یاد خدا مباد غافل باشی
با این همه لطف ،ناسپاسی کفر است
حیف است چنین رفیق باطل باشی

6

المومن قلیل الكالم كثیر العمل
مؤمن كم سخن و پركار است.
(تحف العقول)397 /

کمگویی و پرکاری از ایمان باشد
اندیشهی پرحرف ،پریشان باشد
یعنی به عمل کار برآید نه به حرف
لغزیدن پرحرف ،فراوان باشد

7

اربطوا نعم ربكم بالشكر
نعمتهاي پروردگارتان را با شكر دربند كشيد.
(وسائل الشيعه)1095 /4 /

از نعمت بسیارِ خدا کم نشود
این رابطه بی سپاس ،محکم نشود
هر نعمتی از خدا بخواهی امروز
جز طاعت و بندگی فراهم نشود

8

حصنوا اموالكم بالزكاه
دارايي خود را با زكات حفظ كنيد.
(وسائل الشيعة) 1095 /4 /

قانون زکات ،حافظ مال شماست
در نزد خدا بیمهی اموال شماست
تنها به خدا ببند دل ،زیرا او
آگاهترین فرد به احوال شماست

9

مجالسه اهل الدین شرف الدنیا و اآلخره
همنشيني با دينداران ،سربلندي دنيا و آخرت است.
(تحف العقول)398 /

میخواهی اگر بدون ماتم باشی
در باور خود همیشه محکم باشی
هم زانوی مردان خدا باش مدام
آن گاه سرافراز دو عالم باشی

10

من اتی الی اخیه مكروها بنفسه بدا
هر كس به برادرش بدي كند به خودش بدي كرده است.
(نزهة الناظر و تنبيه الخواطر)124 /

هشدار که راه عشق را سد نکنی
در محضر او گناه بی حد نکنی
از دست هزار بد ،رهایی یابی
وقتی به برادر خودت بد نکنی

11

من دخله العجب هلک
هر كه خودپسندي در او راه يابد نابود ميشود.
(عيون اخبارالرضا)59 /1 / 

خودخواه به دست خویش نابود شود
در مرحلهی نخست ،مردود شود
با مردم خودپسند میباید گفت:
هشدار! امام هر چه فرمود ،شود

12

من طلب هذا الرزق عن حله لیعود به علی

نفسه و عیاله كان كالمجاهد فی سبیل
الله

هر كس از راه حالل روزي كسب كند تا آسايش خود و خانواده اش
را تأمين نمايد همانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي نمايد.

(اصول كافي)93 /5 /

در راه حالل هر کسی کار کند،
پیوسته تالش و کار بسیار کند،
تا راحتی خانه فراهم بشود،
در راه حق انگار که پیکار کند

13

من لم یكن له من نفسه واعظ تمكن
منه عدوه

هر كه اندرز دهندهی دروني نداشته باشد ،دشمن (نفس) را بر
خود مسلط كرده است
(نزهة الناظر)124 /

هر کس که نصیحت نکند جانش را
بر باد دهد هستی ایمانش را
سلطان وجود خود کند دشمن را
پیوسته بگیرد او گریبانش را

14

ایاک و الكبر فانه ال یدخل الجنه من
كان فی قلبه مثقال حبه من كبر

از كبر بپرهيز كه اگر ذره اي از آن در قلب كسي باشد به بهشت
نمي رود.
(تحف العقول)396 /

یک ذره اگر غرور در دل داری
با رفتن در بهشت مشکل داری
از ریشه بکن درخت خودخواهی را
انگار که دست و پای در گل داری

15

المعروف غل الیفكه اال مكافاه او
شكر

نيكي ،بندي است كه نمي گشايد آن را مگر شكر يا جبران.
(بحاراالنوار)43/72/

با عشق ،دل افسرده ای شاد شود
این مزرعه با دست تو آباد شود
در بند محبت اگر افتاد کسی
با شکر و تالفی مگر آزاد شود

16

لیس شیء انكی البلیس و جنوده من
زیاره االخوان فی الله بعضهم لبعض

چيزي خوار كنندهتر براي ابليس و لشكريانش از ديدار دوستان
براي خدا نيست.
(كافي )188 /2

ابلیس و سپاهیان او خوار شوند
در پنجهی تحقیر ،گرفتار شوند
هر گاه که دوستان به قصد قربت
با یک دگر آماده ی دیدار شوند

17

التحدثوا انفسكم بالفقر فانه من
حدث نفسه بالفقر بخل

تنگدستي را به خود تلقين نكنيد زيرا آنكه تنگدستي را به
خود تلقين كند دچار بخل ميگردد.
(ميزان الحكمة)245 /3/

هم ثروت و هم فقر ندارند دوام
روشن چو دل آینه فرمود امام:
پیوسته دچار بخل خواهی شد اگر
با خود سخن از فقر بگویید مدام

18

ایاک و المزاح فانه یذهب بنور ایمانک
از شوخي خودداري كن زيرا شوخي جلوه ی معنوي تو را مي زدايد.
(بحاراالنوار)321 /78 /

پیراهن پند را ُگلآمیز کنید
زین پند به گوش خویش آویز کنید
تا آینهی روح مکدر نشود
از شوخی بیرویه پرهیز کنید

19

لكل شیء دلیل و دلیل العاقل التفكر
و دلیل التفكر الصمت

هر چيز نشانهاي دارد و نشانهی خردمندان ،انديشه است و
نشانهی انديشه ،سكوت است.
(تحف العقول)406 /

هر کس نه خردمند بود ،نادان است
اندیشه وری نشانهی ایمان است
هر چیز اگر نشانههایی دارد!
خاموشی از آیین خردمندان است

20

ان ابدانكم لیس لها ثمن اال الجنه

فالتبیعوها بغیرها

به راستي بهاي جسم شما غير از بهشت نيست پس به غير از
بهشت آن را نفروشيد.
(تحف العقول)410 /

بر قامت خود لباسی اندازه بپوش
همواره به قصد باغ فردوس بکوش
جسم تو به راستی بهایی دارد
از باغ بهشت کمتر ،آن را نفروش

21

المومن مثل كفتی المیزان،كلما زید
فی ایمانه زید فی بالئه

مؤمن همانند دو كفهی ترازوست هر چه به ايمانش افزوده
شود آزمايشش بيشتر ميشود.
(تحف العقول)432 /

مؤمن به مثل دو ک ّفهی میزان است
اندازهی ایمان و بال ،یکسان است
هر قدر به ایمان تو افزوده شود
فهمیدن مقدار بال آسان است

22

كلما احدث الناس من الذنوب ما لم یكونوا

یعملون احدثالله لهم من البالء ما لم یكونوا

یعدون

هر گاه مردم گناهاني انجام دهند كه در گذشته انجام نمي دادند خداوند
به گرفتاري هايي دچارشان ميكند كه در گذشته نداشته اند.
(بحاراالنوار)143 /71 /

خود را به گناه تازه آلوده مکن
اقدام به هیچ کارِ بیهوده مکن
آیینهی احسان خودت را هرگز
با معصیت جدید ،فرسوده مکن

23

مناراد ان یكوناقوی الناس فلیتوكل
علی الله

هر كه ميخواهد قويترين مردم باشد فقط به خدا دل ببندد.
(بحاراالنوار)327 /78 /

میخواهی اگر از همه برتر باشی
از هر کسی امروز قویتر باشی
بیدغدغه دل به هیچ مخلوق نبند
تنها به خدا ببند ،تا سر باشی

24

من استوی یوماه فهو مغبون
هر كه دو روزش برابر شد ضرر كرده است.
(اصول كافي )191 /

آبی که بجا ماند ،مکدر گردد
یعنی که به رنگ و طعم دیگر گردد
در زندگی خویش ضرر خواهد کرد
هر کس که دو روز او برابر گردد

25

لیس منا من لم یحاسب نفسه فی
كل یوم

از ما نيست كسي كه در هر روز به اعمال خود رسيدگي نكند.
(اصول كافي)191 /4 /

خوب است که صادقانه در هر نفسی
راحت به حساب کارهایت برسی
هر روز اگر به عمد غفلت بکنی
دستت نرسد به دامن دادرسی

26

التدبیر نصف العیش
نيمي از زندگي ،درست هزينه كردن است.
(تحف العقول)425 /

پیوسته قطار زندگی در گذر است
در چشم تو گاه شام و گاهی سحر است
تدبیر معاش ،نیمی از زندگی است
یعنی که درست خرج کردن هنر است

27

من احزن والدیه فقد عقهما
هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را ناسپاسي كرده.
(تحف العقول)425 /

آزردن والدین دور از ادب است
با این همه رنج ،ناسپاسی عجب است
مهتاب وجود هر کدام از آنها
روشن گر راه تو ،به هنگام شب است

28

فاستحیوا من الله فی سرائركم كما

تستحیون من الناس فی عالنیتكم

در نهان از خدا شرم كنيد همچنان كه در آشكار از مردم شرم
داريد.
(بحاراألنوار)309/ 75/

خود را به خدا همیشه دل گرم کنید
یعنی دل سنگ خویش را نرم کنید
آن گونه که شرم میکنید از مردم
در حال نهان هم از خدا شرم کنید

29

خیر االمور اوسطها
بهترين كارها ،معتدلترين آنهاست.
(بحاراألنوار)292 /73/

بی راه نرو ،میانه رو باش مدام
تا زندگی و عشق بیابند دوام
آیینهی اعتدال را سنگ مزن
بگذار دلت در آن بگیرد آرام

30

جهاد المراه حسن التبعل
جهاد زن ،خوب شوهرداري است.
( الكافي )507 / 5/

فرض است اگر جهاد در راه خدا
همواره جهاد مرد و زن هست جدا
فرمود :جهاد زن به شوهرداری است
جنگیدن زن به امر حق نیست روا

31

من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء
شیعتنا و من لم یستطع ان یزور قبورنا
فلیزر قبور صلحاء اخواننا

هركه نتواند قبرهاي ما را زيارت كند قبور برادران صالح ما
را زيارت نمايد.
(بحاراألنوار ) 311 / 71/

هر کس نتواند که به ما سر بزند
در غربت آسمان ما پر بزند
دستش اگر از مزار ما کوتاه است
پس کلبهی مستمند را در بزند

32

قال ما اقبح بالرجل ان یسال الشیء
فیقول ال

چه زشت است براي مرد که از وي چيزي خواسته شود و او
«نه» بگويد.
( مشكاة األنوار) 230/

خوب است اگر به دیگران بد نکنی
دور و بر آفتاب را سد نکنی
شخصی به نیاز اگر به تو روی آورد
هر طور که هست ،دست او رد نکنی

33

من استشار لم یعدم عند الصواب
مادحا و عند الخطاء عاذرا

كسي كه مشورت كند اگر كارش را درست انجام دهد ،مردم
او را بستايند و اگر اشتباه كند معذورش دارند
(بحاراألنوار ) 104 /72/

با شور به میدان عمل پا بگذار
از سرزنش هیچ کسی ترس مدار
کار تو اگر خوب به انجام رسد
مردم بستایند تو را در آن کار

34

لیس من شیعتنا من خال ثم لم یرع
قلبه

شيعهي ما نيست كسي كه در تنهايي و خلوت ،دلش ترسان
از خدا نباشد .
(بحاراألنوار ) 153/65 /

کار تو بدون رنج آسان نشود
هشدار! گناه آفت جان نشود
او پیرو ما نیست که در تنهایی
از ترس خدا دلش پریشان نشود

35

صلوات النوافل قربات كل مومن
نمازهاي نافله ،وسيلهی تقرب مومنان به خداست.
(بحاراألنوار ) 308/ 79 /

اسباب تقرب به خدا نافله است
بین تو و حق ،بدون آن فاصله است
دوری نکن از خدا به نافرمانی
از بنده ی بی وفا خدا در گله است

36

ال تستكثروا كثیر الخیر
خوبي بسيار را بسيار مشماريد.
( مستدركالوسائل ) 131 /1 /

خوبی فقط از صفات آدم باشد
هر قدر زیاد باز هم کم باشد
پس خیر زیاد را مپندار زیاد
تا مایهی دل خوشی فراهم باشد

37

البخیل من بخل بما افترض الله علیه
بخيل كسي است كه در پرداخت آنچه خداوند بر او واجب كرده
بُخل ورزد .
( بحاراألنوار) 246 /10/

هر کس که جواب آشنا را ندهد
هر آینه سهم فقرا را ندهد
فرمود :بخیل است که در واجب امر
خست کند و سهم خدا را ندهد
ّ

38

انتظار الفرج من الفرج
انتظار فرج ،نشانهی فرج است.
( بحاراألنوار ) 130 / 52 /

آیینهی عشق با تو دمساز شود
یعنی که دری به روی تو باز شود
در سایهی انتظار ،با صبر مدام
باران گشایش تو آغاز شود

39

و ایاک و الضجر و الكسل فانهما
یمنعان حظک من الدنیا و اآلخره

زنهار از بيحوصلگي و تنبلي  ،زيرا كه اين دو خصلت تو را
از بهره ی دنيا و آخرت محروم مي سازد.
(بحاراألنوار ) 320/ 75/

باشید همیشه از دو خصلت نگران !
محروم کند تو را ز سود دو جهان
آن خصلت تنبلی و بیحوصلگی ست
از وسوسه های این دو خود را برهان

40

من تكلف ما لیس من علمه ضیع
عمله و خاب امله

كسي كه خودش را در آنچه در حيطه ی علم او نيست به
تك ّلف اندازد كارش را تباه كرده و به آرزويش نرسد.
(بحاراألنوار ) 218 /1 /

در مورد هر کار ،که خود ،گمراهی
اظهار نظر نکن به ناآگاهی
هم ،ره نبری به آرزوهای خودت
هم ،کار تباه کرده در خودخواهی

