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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 هادی 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

التواضع ان تعطی الناس ما تحب
ان تعطاه

فروتني در آن است كه با مردم چنان باشي كه دوست داري
با تو چنان باشند.
(المحجة البيضاء )225 / 5 /

جانا! به فروتنی ،گر ایمان داری
یا میل ،به رفتار کریمان داری
با مردم روزگار خود ،همدل باش
آن گونه ،که انتظار از آنان داری

2

من كان علی بينه من ربه هانت عليه

مصائب الدنيا و لو قرض و نشر

هر كه بر طريق خداپرستي محكم و استوار باشد ،مصایب دنيا
بر وي سبك آيد ،گرچه تكه تكه شود.
(تحف العقول )511/

گر مرد ره خدا پرستی هستی
در بندگی خدای هستی  ،هستی
اندوه زمانه گر تو را ،خُ رد کند
آسوده ز هر بلند و پستی هستی

3

الشاكر اسعد بالشكر منه بالنعمه التی
اوجبت الشكر ،الن النعم متاع و الشكر
نعم و عقبی

شخص شكرگزار به سبب شكر  ،سعادتمندتر است تا به سبب
نعمتي كه باعث شكر شده است ،زيرا نعمت ،كاالي دنياست
و شكرگذاري  ،نعمت دنيا و آخرت است.
(تحف العقول )512/

تا دل به«سپاس» ،میسپاری ای دوست!
از نعمت و ناز ،بهره داری ای دوست!
خواهی به سعادت برسی ،در دو جهان
غفلت مکن از «شکر گذاری» ای دوست!

4

ان الله جعل الدنيا دار بلوی و اآلخره دار

عقبی،و جعل بلوی الدنيا لثواب اآلخره سببا

و ثواب اآلخره من بلوی الدنيا عوضا

خداوند دنيا را سراي امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراي
رسيدگي قرار داده است  ،و بالي دنيا را وسيلهی ثواب آخرت و
ثواب آخرت را عوض بالي دنيا قرار داده است.
(تحف العقول)512 /

بگذار ،دعای مستجابت بدهند
از کوثر عرفان ،مِی نابت بدهند
«امروز» اگر ،سهم تو شد رنج و بال
ره توشهی «فردا» و ،ثوابت بدهند

5

من هانت عليه نفسه فال تامن شره
شر او در امان مباش.
كسي كه خود را سبك مي شمارد  ،از ّ
(تحف العقول )512/

فرمود امام راستان«،هادی» راه
مفهوم بلند ،در حدیثی کوتاه:
هر کس ،خود را خوار و سبک بشمارد
شر او برد پناه
باید به خدا ز ّ

6

الحسد ماحق الحسنات
حسد ،نابود كنندهی خوبي هاست.
(مسند االمام الهادي)302 / 

ای آنکه تو را ،چشم عنایت ز خداست
شیطان ،به کمین نشسته است از چپ و راست
پرهیز کن از «حسد» که گفتند :حسد
نابود کنندهی همه خوبی هاست

7

البخل اذم االخالق
بخل ،نکوهیدهترین خوی هاست.
(مسند االمام الهادي) 302/ 

بر دامنت از «بخل» چو بنشیند گرد
سرسبزی باغ خاطرت ،گردد زرد
بیماری بخل ،بدترین بیماری ست
باید ،به خدا پناه برد از این درد

8

الغضب علی من تملک لوم
خشم بر زيردستان ،از پستي است.
(مسند االمام الهادي)304 / 

«خشم» آینهی شقاوت و بدمستیست
انگیزهی درگیر شدن ،با هستیست
از شخص «زیردست» مدارا نیکوست
چون خشم به «زیرِ ِ
دست» خود از پستیست

9

العقوق يعقب القله و يودی الی الذ له
نارضايتي پدر و مادر ،باعث ضعف و ذلت آدمي ميشود.
(مسند االمام الهادي)303 / 

از غنچهی بوستان ،شکوفاتر باش
سرسبز بمان و باغبان باور باش
خواهی که دچار ضعف و ذلت نشوی
راضی به رضای «پدر و مادر» باش

10

الناس فی الدنيا باالموال و فی اآلخره

باالعمال

مردم در دنيا با اموالشان هستند و درآخرت با اعمالشان.
(مسند االمام الهادي)304 / 

چون موج ،خروشان و پریشان حالیم
دنیاطلبا ِن بی پر و ،بی بالیم
امروز ،به «مال» اگر چه دل میبندیم
فردا -به خدا -در گرو «اعمالیم»

11

القوا النعم بحسن مجاورتها و التمسوا
الزياده فيها بالشكر عليها

براي نعمتها ،همسايهي خوبي باشيد و با شكرگزاري،
خواستار افزايش آن باشيد.
(مسند االمام الهادي)305/ 

ِ
لطف نسیم ،گل شود گلگونتر
از
زیباتر و ،دلرباتر و ،موزونتر
پاکیزه دالن ،همیشه نعمتها را
با «شکر و سپاس» میکنند افزونتر

12

اذكر حسرات التفريط باخذ تقديم

الحزم

ِ
افسوس كوتاهي كارهاي گذشته را با تالش در آينده جبران
كنيد.
(مسند االمام الهادي)304 / 

ای سایهی عمر ،بر سرت پاینده
پابند وفا باش و ،خدا را بنده
ِ
افسوس گذشتههای بی حاصل را
جبران سازد تالش ،در آینده

13

من رضی عن نفسهكثر الساخطون
عليه

کسی که از خویشتن راضی باشد ،خشم گیرندگان براو بسیار
گردند.
( بحاراألنوار )316 /69/

ِ
ِ
«طاووس» پَر است
بالی جا ِن
گفتند:
وا فریادا! ز مردم نفس پرست
پیوسته دچار خش ِم مردم گردد
هر کس که ز خود راضی و خودخواه تر است

14

الهزل فكاهه السفهاءو صناعه الجهال
بیهوده گویی ،سخنان خنده آور کمخردان وکار نادانان است.
(بحاراألنوار) 369/ 75/

حرفی که در آن فروغی از حکمت هست
از سینه به سینه میرود ،دست به دست
فرمود امام :شیوهی بی خردان
خنداند ِن خلق ،از سخنِ بیهوده است

15

العتاب مفتاح الثقال
سرزنش وتندی کردن ،کلید دشواریهای سنگین است.
(بحاراألنوار) 369/ 75/

ا ّم ِ
ید تو از مردم ،اگر یاری هاست
در خُ ِ
لق خوش است و در کم آزاری هاست
پرهیز کن از سرزنش و بد خویی
ِ
کلید قفل دشواری هاست
کاین هر دو،

16

ان الله اذا اراد بعبد خي ار اذا عوتب قبل
هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد هنگامی که به او تذکر داده
میشود ،می پذیرد.
(مستدركالوسائل )329/ 8/

سبزی و طراوت ،به کویرش بدهد
روشنگری و ،نورِ ضمیرش بدهد
با هر که «خدا» اراده ی خیر کند
از لطف ،د ِل « نقد پذیر»ش بدهد

17

المراء يفسد الصداقه القديمه
ستیزه جویی و جدال لفظی ،دوستی دیرین را تباه میسازد.
(بحاراألنوار ) 370 / 78/

ای داده خدا ،چشم و د ِل حق بین ات
ای لطف و مدارا و صفا ،آیین ات
با دوست ،اگر ستیزه جویی کردی
بر باد رود ،دوستیِ دیرین ات

18

الحكمه ال تنجع فی الطباع الفاسده
کالم حکیمانه در خوی فاسد اثر نمیگذارد.
( بحاراألنوار) 370/75/

ای آنکه دلت ،شو ِ
ق هدایت دارد
چون آینه ،نور از سخنت میبارد
تردید مکن« ،کالمِ حکمت آمیز»
در طینت نااهل ،اثر نگذارد!

19

اذكر مصرعک بين يدی اهلک و ال
طبيب يمنعک و ال حبيب ينفعک

به یاد آور هنگامی را که در برابر خانواده ات در بستر مرگ افتادهای
در حالی که نه طبیبی مرگ را میتواند از تو باز دارد و نه دوستی
میتواند برایت سودمند باشد.
(بحاراألنوار) 370/75/

یاد آر زمانی که ،ز بارا ِن تگرگ
چون با ِغ خزان دیده شوی بی بر و برگ!
نه« ،دوست» به یاری تو خیزد ،نه «طبیب»
افتاده ای آن روز که در بسترِ مرگ!

20

المقادير تريک ما لم يخطر ببالک
تقدیرها ،آنچه را که به ذهنت خطور نمیکرده به تو نشان
میدهد.
( بحاراألنوار) 369/ 75 /

یک چند ،خدا تو را زمان خواهد داد
ِ
گردش روزگار ،امان خواهد داد
در
چیزی که به ذهنِ تو نکرده است خطور
آن را به تو «تقدیر» نشان خواهد داد

21

ان العالم و المتعلم شريكان فی الرشد
همانا استاد و شاگرد هردو در رشد و ترقی شریکند.
( بحاراألنوار) 366/75/

آنان که به شو ِ
ق معرفت ،ره سپرند
یا رهرو دانشاند ،یا راهبرند
«شاگرد» ،اگر چه فیض از «استاد» ب َ َرد
ِ
نعمت «رشد» همزمان بهره ورند
از

22

العجب صارف عن طلب العلم داع الى

الغمط و الجهل

خودپسندی بازدارندهی از طلب علم و فرا خوانندهی به سوی
پستی و نادانی است .
( بحاراألنوار) 199/ 72 /

جانا ! صدفی که عاشق ُدر باشد
افتادگی آموخته و ُحر باشد
در مردم « خود پسند» آگاهی نیست
َسدّ طلب علم « ،تکبّر » باشد

23

الطمع سجيه سيئه
طمع ،سرشتی ناپسند است.
( بحاراألنوار ) 199 / 69 /

سوهان دل نیازمند است ،طمع
دام است و ،فریب است و  ،کمند است ،طمع
«خورشید دهم» که هادی ا ّمت ماست
ِ
سرشت ناپسند است ،طمع
فرمود:

24

اياک و الحسد فانه يبين فيک و ال يعمل

فی عدوک

از حسد بپرهیز زیرا در تو اثر بد می گذارد و در دشمنت هم
تاثیری ندارد.
( مستدركالوسائل ) 20 / 12/

در راه ِ کما ِل ما « حسد» ،یعنی سدّ
هرگز کسی از حسد ،به مقصد نرسد
ای دوست! حذر کن از حسادت ،زیرا
دشمن نخورد شکست ،از تی ِغ حسد

25

اياک و الحسد فانه شر شيمه و اقبح
سجيه

از حسد بپرهیز ،زیرا حسد بدترین و زشتترین خلق است.
( مستدركالوسائل ) 23 /12/

چون آینه باش ،یک دل و روشن و راست
آیینه دلی ،شیوهی مردان خداست
از دشمن جانت – از حسادت – بگریز!
زیرا که حسد ،زشتترین عادت هاست

26

السهرالذ للمنام و الجوع يزيد فی طيب
الطعام

شب زنده داری ،خواب را لذیذتر می کند و گرسنگی بر
حالوت طعام میافزاید.
( بحاراألنوار) 369 / 75 /

شب زنده دالن که خواب شیرین دارند
با مر ِغ سحر ،الفت دیرین دارند
شیرین بشود طعام ،از گرسنگی
در کام کسانی که دل و دین دارند

27

ان الظالم الحالم يكاد ان يعفى على ظلمه

بحلمه و ان المحق السفيه يكاد ان يطفیء
نور حقه بسفهه

شاید ستمگر بردبار ،روزی به خاطر بردباری اش بخشیده شود و
چه بسا صاحب حق نادان ،نور حق خود را به نادانی خاموش کند.
( بحاراألنوار ) 365 / 75 /

گر صاحب حق ،کم است عقل و رایش
خاموش شود شعلهی حق پیمایش
شاید که  ،ستمگری که صابر باشد
بخشیده شود به بردباریهایش

28

من جمع لک وده و رايه فاجمع له
طاعتک

اگر کسی برای تو دوستی ونظرش رابه تمامه گذاشت (دوستانه
تو را راهنمایی کرد) تو نیز با اطاعت ،او را یاری نما.
( بحاراألنوار ) 365 / 75/

در دوستی تو ،آن که با ُحسن َمرام
پیوسته گذاشت از وفا ،سنگ تمام
در سایه ی او بگیر کم کم آرام
در پیروی اش ،تالش کن گام به گام

29

الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون
دنیا بازاری ست که مردمانی در آن سود می برند و گروهی زیان می بینند .
( بحاراألنوار ) 366/ 75 /

دنیا باز است ،ولی چون گلزار
دارد گل او صفا و خارش آزار
یک قوم ،در این میان زیان میبینند
یک طایفه سود میبرند از بازار

30

من اتقى الله يتقى و من اطاع الله يطاع
هر که از خدا پروا کند ،از او پروا کنند .و هر که از خدا اطاعت
کند ،اطاعتش کنند.
( بحاراألنوار ) 366/ 78 /

آنان که مِی از چشمهی تقوی نوشند
چشم و نظر از غیر خدا میپوشند
از هیبت شان ،مردم ،پروا دارند
در خدمتشان به جان و دل میکوشند

31

الجاهل اسير لسانه
نادان ،در بند زبان خویش است.
( بحاراألنوار ) 370 / 75 /

آن کس که ز راه عقل ،گم کرده مسیر
دستش نرسد به دامنِ « خیر کثیر»
در ظاهر اگر چه هست آزاد ،اما
در دامِ « زبان» خود ،اسیر است اسیر

32

المصيبه للصابر واحده و للجازع اثنتان
مصیبت برای بردبار یکی و برای نابردبار دوتاست.
( بحاراألنوار ) 370/ 75 /

آن کس که صبور است و مصیبت دیده است
« یک بار » ،گل از گلشنِ حسرت ،چیده است
وان کس که شکیبا به مصیبت نشود
گویا « دو عزا» گِرد سرش ،گردیده است

33

راغما لک يا خالقیداخرا خاضعا
آفریدگارم! دربرابرت خاکساریم و سرافکنده و فروتن.
( بحاراألنوار) 368 /75 /

یارب! به مقام بندگی ،بنده منام
در نزد تو ،خاکسار و شرمنده من ام
تو حاکم مطلق جهانی ،ا ّما
مسکین و فروتن و سرافکنده منام

34

اشد الناس تواضعا اعظمهم حلما

و انداهم كفا و امنعهم كنفا

متواضعترین مردم ،بردبارترین و گشادهروترین و
پناهدهترین آنهاست.
( بحاراألنوار) 366/ 75 /

هر یک از ما ،تواضعاش بیشتر است
در صبر و شکیب ،از دگران پیش تر است
وان کس که گشاده روست ،مانند بهار
آغوش محبت اش ،گلاندیشتر است

35

الغنى قله تمنيک و الرضا بما يكفيک
بی نیازی ،کاستن از آرزوها و خشنودی به مقدار کفایت است.
( بحاراألنوار) 366 /75 /

گفتند «:غِنا» از آرزو کاستن است
خود را به غنای طبع ،آراستن است
تسلیم و رضا چیست؟ به مقدار کفاف
پیمانهی روزی از خدا خواستن است

36

تاتی علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا

و اهل واليتنا يوم القيامه و االنوار تسطع من

تيجانهم

علمای پیروان ما که به دوستداران وپیروان ناتوان ما رسیدگی کنند ،روز
قیامت در حالی وارد میشوند که از تاج های آنها نورافشانی می شود.
( بحاراألنوار ) 7 / 2/

دانشمندی ،که ناتوان را یار است
در خدمت خلق ،شیوهاش ایثار است
در پهنهی رستخیز ،تاج سر او
طلع ا َ
النوار است
نور افشان است و َم ُ

37

ان من الغره بالله ان یصر العبد علی

المعصیه و یتمنی علی الله المغفره

از نشانه های غرور نسبت به خدا آن است که بنده ،استمرار و اصرار
بر گناه داشته باشد و در همان حال  ،آرزومند بخشایش الهی باشد.
(حیاة االمام علی الهادی)164/

هر کس دارد غرور! نسبت به خدا
اما زکمند معصیت ،نیست جدا
گر در دلش آرزوی بخشایش هست
حاشا که برد فیض ز مصباح ُهدی

38

راکب الحرون اسیر نفسه و الجاهل
اسیر لسانه

سوار بر مرکب چموش و خیره سر ،اسیر جان خود و فرد
نادان ،اسیر زبان خود است.
( بحار االنوار)369/75/

از مرکب سرکش ،تو سواری َم َطلب
یعنی :زهوای نفس ،یاری مطلب
ای آنکه تو را « تیغ زبان» کرده اسیر
از فصل خزان ،گل بهاری مطلب

39

من سال فوق قدر حقه فهو اولی
بالحرمان

هر کس بیش از اندازه و حق خودش بخواهد ،او به محرومیت
شایستهتر است.
( حیاة االمام علی الهادی)157 / 

آن کس که زیاده خواهی ،آیینهی اوست
محروم شود عاقبت از رحمت دوست
از ِّ
حق خود ،افزون طلبیدن عیب است
« اندازه نگهدار که اندازه نکوست»

40

من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین
کسی که از آفریدگار اطاعت کند ،از خشم آفریده ها باکی ندارد.
( تحف العقول)482/

آنکس که به جز خدا تمنا نکند
اندیشه به غیر « ال و الاّ » نکند
با پیروی از خالق هستی ،هرگز
از خشم و خروش خلق ،پروا نکند

