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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 جواد را در مجموعهاي
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

اظهارالشیء قبل ان یستحكم،مفسده له
اظهار چيزي پيش از آنكه پايدار شود ،مايهی تباهي آن است.
(بحار االنوار )71 / 72 /

خام است سخن هنوز ،اظهار مکن
خود را تو ،به این گونه گرفتار مکن
زینهار! تو این عمارت سنگی را
بر شانهی خویش نیز ،آوار مکن

2

موت االنسان بالذنوب اكثر من موته

باالجل و حیاته بالبراکثرمن حیاته بالعمر

مرگ آدمي به سبب گناهان ،بيشتر است از مرگش به واسطه ی اجل و زنده
ماندن به سبب نيكوكاري بيشتر است از زنده ماندن به واسطه ی عمر طبيعي.
(بحار االنوار )30 / 6 /

این قافله یا دست خوش تقدیرند
یا در تب و تاب معصیت میمیرند
آنان که به شور و شر نمی پردازند
پیداست که عمر جاودان میگیرند

3

ثالث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی:

كثره االستغفار،وخفضالجانب،و كثره
الصدقه

سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا ميرساند:
1ـ زيادي استغفار 2ـ نرم خويي 3ـ صدقه بسيار دادن.
(بحار االنوار )81 / 75 /

برخیز که کفر ،از نفس افتادهست
خوش رويی حق در این سه اصل ساده ست
خوشخويی و بخشش زیاد و نرمی
یزدان به همه مژده ی رحمت داده ست

4

ایاکومصاحبه الشریر،فانه كالسیف

المسلول یحسن منظره و یقبح اثره

از همراهي و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهيز ،زيرا كه او
مانند شمشير برهنه است كه ظاهرش نيكو و اثرش زشت است.
(بحار االنوار )364 / 75 /

پرهیز کن از شرارت و کبر و غرور
از خود بکن این عادت بیجا را دور
با ظاهر نیکو اثر بد دارد
شمشیر برهنه است بدجنس و شرور

5

تاخیر التوبه اغترار
به تأخير انداختن توبه ،فريب خوردن است.
(بحار االنوار )30 / 6 /

در توبه و بازگشت ،هان! دیر مکن
در وسوسههای اهرمن گیر مکن
امروز برای توبه فرصت داری
هرگز تو مخور فریب و تاخیر مکن

6

طول التسویف حیره
همواره به تأخير انداختن كارها ،سرگرداني است.
(بحار االنوار )6 /30

كمگويي و پركاري از ايمان باشد
انديشهي پرحرف ،پريشان باشد
يعني به عمل كار برآيد نه به حرف
لغزيدن پرحرف ،فراوان باشد

7

القصد الیالله تعالی بالقلوب ابلغ من
اتعاب الجوارح باالعمال

با دلها به سوي خداوند متعال آهنگ نمودن ،رساتر از به
زحمت انداختن اعضا با اعمال است.
(بحار االنوار )363 / 75 /

در بادیه گام تا خداوند بزن
خود را به رضای دوست ،پیوند بزن
اعضای وجود خویش را رنجه مکن
دل را به حریم کبریا بند بزن

8

الینقطع المزید من الله حتی ینقطع

الشكر من العباد

افزوني نعمت از طرف خدا قطع نميشود ،مگر شكرگزاري از
سوي بندگان قطع شود.
(بحار االنوار)51 / 68 /

ما ریزه خور خدای اکبر هستیم
در بحر کرامتش شناور هستیم
افزونی نعمتش نمیگردد کم
حی داور هستیم
تا شکر گذار ّ

9

ثالث من كن فیه لم یندم:

ترک العجله،و المشوره،و التوكل عند
العزم علی الله عزوجل

سه چيز است كه نزد هر كس باشد،پشيمان نگردد1 :ـ اجتناب از عجله
2ـ مشورت كردن 3ـ و تو ّكل بر خدا در هنگام تصميم گيري.
(بحار االنوار ) 81 / 75 /

همراه سه اصل شو ز الطاف کریم
یک اصل تو ّکل به خدا در تصمیم
تعجیل مکن ،به مشورت روی نما
تا دور شود از تو پریشانی و بیم

10

المومن یحتاج الى ثالث خصال:

توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول

ممن ینصحه

مؤمن نياز دارد به توفيقي از طرف خدا،و پند دهنده اي از
طرف خودش ،و پذيرش از كسي كه او را نصيحت ميكند.
(بحار االنوار )358 / 75 /

توفیق اگر دلیل راهت باشد
یا پند دهندهای گواهت باشد
از خاک به افالک سفر خواهی کرد
گر شوق قبول در نگاهت باشد

11

العلماء غرباء لكثره الجهال
عالمان ،به سبب زيادي جاهالن ،غريباند.
(کشف الغمه )363 / 2/

در کوی شما ،علم غریب افتادهست
در کاسهی جاهالن نصیب افتادهست
تا دست به آسمان رساندم دیدم
از شاخهی آفتاب ،سیب افتادهست

12

علم رسول الله علیا الف كلمه
كل كلمه تفتح الف كلمه

پيامبر اكرم  هزار كلمه  -از علوم را  -به علي

آموخت كه از هر كلمهاي هزار كلمه منشعب ميشود.
(بحار االنوار )133/ 40 /

علی مرتضی احمد گفت
در گوش ِّ
حرفی که زمین و آسمان را آشفت
آن گاه که آفتاب آرام گرفت
در آینهاش هزار آیینه شکفت

13

ان القائم منا هو المهدی الذی یجب

ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره،

و هو الثالث من ولدی

قائم ما همان مهدي است كه در غيبتش بايد منتظرش شوند،
در ظهورش اطاعت كنند ،و او سومي از پسران من است.
(بحار االنوار )156 / 51 /

فرمود که صاحب الزمان میآید
از سمت ظهور ،ناگهان میآید
در کوچه به انتظار اگر بنشینی
آن غیب نشینِ آسمان میآید

14

من اطاع هواه اعطی عدوه مناه
كسي كه فرمان هواي نفس خويش برد ،آرزوي دشمنش را برآورد.
(بحار االنوار)363 / 75 /

بنشین و دوباره فتنه آغاز مکن
بال و پر نفس خویش را باز مکن
تا دشمن تو ،به آرزویش نرسد
پر باز مکن دوباره پرواز مکن

15

الثقه بالله ثمن لكل غال و سلم الی
كل عال

اعتماد به خداوند بهاي هر چيز گرانبها و نردبان هر امر بلند
مرتبهاي است.
(بحار االنوار )363 / 75 /

میخواهی اگر به آسمان سر بزنی
بر پیکر بخت شوم ،خنجر بزنی
پیوسته به اعتماد یزدان باید
در اوج ،کبوتر شوی و پر بزنی

16

كیف یضیع من الله كافله و كیف ینجو
من الله طالبه و من انقطع الی غیرالله وكله

الله الیه

چگونه ضايع ميشود كسي كه خدا عهده دار و سرپرست اوست و
چگونه ميگريزد كسي كه خدا جوينده اوست و كسي كه توجهش به
غير خدا باشد ،خداوند او را به همان شخص واگذار نمايد.

(بحار االنوار )364 / 75 /

آن را که خدای خود خریدارش شد
هم خود سبب رونق بازارش شد
آن کس که در آيینه به خود کرد نگاه
خودخواهی او مایه ی آزارش شد

17

نعمه التشكر كسیئه التغفر
نعمتي كه به جهت آن شكرگزاري نشود ،مانند گناهي است كه
آمرزيدهنگردد.
(بحار االنوار )363 / 75 /

در باغ اگر تو را گلی می روید
پیوسته به گوشت اینچنین میگوید:
هم شکر به هستی تو میافزاید
هم توبه گناه ،از تنت میشوید

18

من هجر المداراه قاربه المكروه
كسي كه سازش و مدارا با مردم را رها كند ،ناراحتي به او روي ميآورد.
(بحار االنوار )363 / 75 /

از دوست اگر دوست تمنا نکنی
این پنجره را به روی خود وا نکنی
غم با دل تنگت آشنا خواهد شد
با اهل جهان اگر مدارا نکنی

19

من عمل علی غیر علم ،ما یفسد
اكثر مما یصلح

كسيكه بدون علم و دانش كار كند ،خراب كارياش بيش از
اصالحش خواهد بود.
(بحار االنوار )363 / 75 /

در اوج اگر جای بگیری چو عقاب
بیدانش و علم ،میشوی خانه خراب
غافل شوی ار زخوب و بد ،خواهد شد
نقش خوش زندگانیات نقش بر آب

20

اربع خصال تعین المرء علی العمل:
الصحه و الغنی و العلم و التوفیق

چهار چيز ياري دهندهی انسان در كار است:
سالمت ،بينيازي ،دانش و توفيق.
(بحار االنوار)30 / 6 /

در کار ،چهار چیز یارت باشد
اول به سالمتی گذارت باشد
هم در پی بی نیازی و دانش باش
تا یکسره توفیق به کارت باشد

21

من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه
و من غاب عن امر فرضیه كان كمن
شهده

كسي كه در امري حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ،چون كسي است
كه غايب بوده ،و هر كه در امري حاضر نباشد ولي بدان رضايت دهد،
مانند كسي است كه خود در آن جا بوده است.
(بحار االنوار )81 / 97 /

بر سفره اگر نبوده مهمان باشی
با اینکه ز بودنت گریزان باشی
ایزد به تو میبخشد و میبخشاید
کافیست که از کرده پشیمان باشی

22

ثالث خصال تجتلب بهن الموده:

االنصاف،والمعاشره و المواساه فی الشده،

و االنطواء علی قلب سلیم

سه خصلت دوستي را جلب ميكند :انصاف ،همراهي و همدلي در
هنگام سختي و ناماليمات ،پاكدلي و خيرخواهي نسبت به ديگران.
(بحار االنوار )30 / 6 /

پیوسته سه نکته دوستی را شاید
انصاف که از اهلش بر میآید
همراهی دوست در غم و در شادی
سوم دل پاک و خیر خواهت باید

23

ان الله عزوجل جعل فی كل من الرسل

بقایا من اهل العلم یدعون من ضلالی الهدی
و یصبرون معهم علی االذی

خداوند عزوجل با هر يك از پيامبران ،دانشمنداني قرار داد كه
گمراهانراهدايتميكردندوهمراهپيامبران،شكيباييميورزيدند.
(بحار االنوار )363 / 75 /

آن یار ،تو را به حال خود وا نگذاشت
در محنت و رنج و درد ،تنها نگذاشت
خوش تر ز تو هیچ کس از آتش نگذشت
مثل تو کسی پای به دریا نگذاشت

24

عز المومن فی غناه عن الناس
سرافرازي مؤمن ،در بينيازي از مردم است.
(بحار االنوار )110 / 72 /

با خلق اگر چه زندگی شیرین است
ای دوست! طریق سربلندی این است
برخیز و دل از عطای مردم بردار
حاال که ترا چشم حقیقت بین است

25

العفاف زینه الفقر و الشكر زینه الغنی
خويشتنداري و پاكدامني زيور تهيدستي و شكرگزاري زينت
توانگري است.
(بحاراالنوار )364 / 78 /

هنگامهی فقر  ،خویشتنداری کن
خود را تو به این گونه بیا  ،یاری کن
شکرانهی بازوی توانا اشکی
از چشمهی چشم خویشتن جاری کن

26

و اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر

كیف تكون

آگاه باش! همانا تو هيچگاه از ديد خدا بيرون نيستي ،پس
بنگر كه چگونهاي.
(بحار االنوار )30 / 6 /

گر داد کنی و گر ستم ،میبیند
غافل منشین که دم به دم میبیند
بنگر که چگونهای  ،کمی حرف بزن
هم میشنود خدا و هم میبیند

27

كفى بالمرء خیانه ان یكون امینا
للخونه

برای خیانتکار بودن انسان ،همین بس که مورد اعتماد
خیانتکاران قرار گیرد.
( بحار االنوار ) 363 / 75 /

لب باز نکرده از زبان میافتی
میبینم از اوج ،ناگهان میافتی
گر مورد اعتماد دشمن باشی
از چشم تمام دوستان میافتی

28

قد عاداک من ستر عنک الرشد اتباعا

لما تهواه

کسی که به پیروی از هوای نفس تو ،راه هدایت را بر تو پنهان
دارد در حقیقت با تو دشمنی کرده است.
(بحار االنوار ) 363 / 75 /

روزی که قرار بود یارم باشی
بنشینی و باز در کنارم باشی
افسوس هوای نفس نگذاشت که تو
دشمن نشوی و دوستدارم باشی

29

راكب الشهوات ال تقال عثرته
کسی که بر  -مرکب  -هوسرانی سوار شود ،دچار لغزشهای
نابخشودنی می شود.
( بحار االنوار )30 / 6 /

دنیا -به خدا -جای هوس رانی نیست
پایان هوس ،بهجز پشیمانی نیست
آن را که هوس باز و هوس تاز شود
در آتش ،بهر او گلستانی نیست

30

اذا نزل القضاء ضاق الفضاء
چون قضای الهی فرود آید عرصه بر آدمی تنگ میشود.
(بحار االنوار )30/ 6 /

مگذار خطا ،پای تو را لنگ کند
یک ذره گناه ،نام را ننگ کند
روزی که فرود آید از اوج ،قضا
بر اهل زمانه عرصه را تنگ کند

31

ال تكن ولیا لله فی العالنیه عدوا له
فی السر

در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او نباش.
(بحار االنوار)30 / 6 /

در ظاهر اگر رفیق یزدان باشی
در دل ز چه رو تو دشمن جان باشی
با اینکه سری به سجده کردن داری
باور نکنم که تو مسلمان باشی

32

التحفظ على قدر الخوف
به مقدار ترس ،احتیاط کنید.
( بحار االنوار)30 / 6 /

هم بوده و هم نبوده ی ما از اوست
نه دشمن با تو دوست ،نه دوست عدوست
با خوب و بد اینقدر مشو همبازی
«اندازه نگهدار که اندازه نکوست»

33

االیام تهتک لک االمرعن االسرارالكامنه
روزگار ،پرده از رازهای نهفته برمیدارد.
(بحاراالنوار )365 / 75 /

این چرخ که چرخ فلکش میگویند
یا چرخ نه ،سنگ محکش میگویند
از راز نهفته ،پرده برمیدارد
مردان قدیمی «الکش» میگویند

34

ان الله عزوجل یقی بالتقوی عن العبد
ما عزب عنه عقله

خداوند متعال با تقوا حفظ میکند بندهاش را از آنچه که
عقلش به آن نرسیده است.
(بحاراالنوار 359/ 78/)

از بند ظاللتت رها خواهد کرد
وانگاه به خویش ،مبتال خواهد کرد
هر چند تو از خوب و بد آگاه نه ای
از ظلمت شب ،تو را رها خواهد کرد

35

اعلم اناخوان الثقه،ذخائربعضهم لبعض
بدان!برادران -و دوستان  -مورد اعتماد ،ذخیرههای همدیگرند.
( بحاراالنوار )361/ 75/

یاران موافق ،به هم ایمان دارند
در آتش ،بهر هم گلستان دارند
چون شمع برای یکدگر میسوزند
برتاقچهی زمانه تا جان دارند

36

الحلم لباس العالم فال تعرین منه
حلم و بردباری لباس عالم و دانشمند است بکوش تا عاری از این
لباسنباشی.
(بحاراالنوار )361/ 75/

از صبر اگر جامه به تن میخواهی
میگویم اگر عاشق این درگاهی
باید سری از سرای دانش بزنی
تا وارهی از قید همه گمراهی

37

افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج
برترین اعمال پیروان ما،انتظار فرج است.
(بحاراالنوار)361/ 75 /

مگذار اسیر اشک و آهت باشیم
دلواپس جادوی نگاهت باشیم
گفتیم که دور از تو چه باید کردن
گفتند فقط چشم به راهت باشیم

38

لو لم یبق من الدنیا اال یوم واحد لطول الله

ذلک الیوم حتى یخرج فیمال االرض قسطا و
عدال كما ملئت جورا و ظلما

اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز ،خداوند آن روز را آن قدر
طوالنی میکند تا  -قائم ما -قیام نماید و زمین را پر از عدل و داد
کند همانگونه که پر از ظلم و ستم بود.
(بحاراالنوار )361/ 75 /

دنیا اگرش بسته به یک روز شود
یا شعلهی ظلم ،استخوان سوز شود
می آید از آن سوی افق ،دادگری
این چرخ اگر بسته به یک روز شود

39

العافیه احسن عطاء
عافیت ،بهترین بخشش است.
(بحاراالنوار )361/ 75 /

فردا که بهار با تو دمساز شود
بال و پر آسمانی ات باز شود
چشمان تو رنگ عافیت میگیرد
لطف و کرم خدا چو آغاز شود

40

اتئد تصب او تكد
ثابت قدم باش تا به هدف خود برسی یا به آن نزدیک شوی .
(بحاراألنوار ) 340 / 68 /

در عشق روا نیست که کم بگذاری
در گفتن حرف حق ،قلم بگذاری
میجویی اگر تو کامکاری ،باید
مردانه در این راه قدم بگذاری

