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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 جعفر صادق 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

القلب حرم الله فال تسكن حرم الله
غیر الله

قلب ،حرم خداست ،در حرم خدا ،غیر خدا را جا نده.
(بحاراألنوار)25 / 67 /

از گلشن دل ،دور کن اهریمن را
پیوسته بهار کن «دی» و «بهمن» را
دل ،جایگه حضرت رحمان شده است
ای دل! نه سزاست ره دهی دشمن را

2

عظموا كباركم
بزرگترهایتان را تعظیم دارید.
(بحاراألنوار )139 / 72 /

نوری بده آسمان ایمانت را
آبی برسان ،آینه ی جانت را
تا مورد احترام فردا باشی
تعظیم کن امروز ،بزرگانت را

3

ال یفلح من ال یعقل
رستگار نمي شود آنكه نيانديشد.
(كافي )25 / 1 /

برخیز و درخت جهل ،از ریشه بزن
بر ریشه ی این بی خردی ،تیشه بزن
تا جرعه ای از جام رهایی نوشی
دستی به لب ساغر اندیشه بزن

4

علیک باالحداث،فانهم اسرع الی كل خیر
برشما باد به جوانان ،زيرا اين گروه سنی در پذيرش هر نوع خوبي
شتاب بيشتري دارند.

(كافي )93 / 8 /

ای عابر زندگی ،زمان را دریاب!
سرچشمه ی عمر جاودان را دریاب!
تا زود ثمر دهد تو را شاخه ی ُحسن!
ای مرد خردمند! جوان را دریاب!

5

ال تشعروا قلوبكم االشتغال بما قد فات،

فتشغلوا اذهانكم عن االستعداد لما لم یات

دل هایتان را به آنچه از دست رفته سرگرم نکنید تا انديشه را
از آمادگي براي آينده باز نداريد.
(كافي )316 / 2 /

بیهوده سرای فانی آباد مکن
بر هیچ ،مپیچ و عمر بر باد مکن
ِ
دشت دل آماده ی آینده شود
تا
« بر آنچه که رفته ،هیچ از او یاد مکن »

6

سوف ینجب من یفهم
با شرافت خواهد شد آن كه مي فهمد.
(كافي )25 / 1 /

کوتاه مکن دامن اندیشیدن
حیف است زکوی عقل ،دامن چیدن
بشتاب سوی تفاهم از جادهی عقل
زیرا که نجابت است در فهمیدن

7

العقل دلیل المومن
عقل ،راهنماي مومن است.
(كافي )25 / 1 /

سیمای سپاس ،در سجود من و توست
رمز برکت ،در د ِل جود من و توست
از گمرهی آنچه میکند آگاهت
عقل است ،که خورشید وجود من و توست

8

ال یعقل من ال یعلم
آن كه نمي داند ،نميانديشد.
(كافي )25 / 1 /

بر خیز و سفیر شهر آگاهی شو
چون صبح ،نجات بخش گمراهی شو
تا میوهی تدبیر نصيبت گردد
دریای عمیق علم را ،ماهی شو

9

من اعطی الشكر اعطی الزیاده
به هر كه زبان شكر داده شده ،بيشتر هم داده مي شود.
(كافي )95 / 2 /

دریا چو شود دل ،آسمان میبخشند
گر سیر شود دیده ،جهان میبخشند
بر آنکه زبان شکر بخشیده شده
پیداست که افزون تر از آن میبخشند

10

العلم جنه
دانش ،همچون پناهگاه است.
(كافي )25 / 1 /

چون صبح  ،کلید آسمان میدهدت
عطر خوش عمر جاودان میدهدت
از پا منشین در ره دانش ای دوست
علم است که در بال ،امان می دهدت

11

الصدق عز
راستگويي ،سربلندي است.
(كافي )25 / 1 /

یا رب ! برسان به باغ ایمان ما را
سرشار کن از روح بهاران ما را
با جرعه ای از زاللی صدق و صفا
چون سرو ،نما زسربلندان ما را

12

الجهل ذل
ناداني ،سرافكندگي است.
(كافي )25 / 1 /

زیباست همیشه دوست را بنده شدن
پیوسته دلیل راه آینده شدن
با روشنی چراغ اندیشه و علم
بیگانهی با جهل و سرافکنده شدن

13

الجود و حسن الخلق مجلبه للموده
بخشش و نيك خويي ،دوستي ميآورد.
(كافي )25 / 1 /

تا دیده ی ابرُ ،در میافشاند سبز
باشد دل مردهی زمین ،بی حد سبز
با بخشش بی ریا و نیکوییِ خُ لق
ای دوست! درخت دوستی گردد سبز

14

العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس
آنكه زمانه را بشناسدُ ،شبَهات به او هجوم نميآورد.
(كافي )25 / 1 /

می خواهی اگر زمانه پیرت نکند
اندیشهی شب زده ،اسيرت نکند
با حضرت آفتاب ،هم پیمان باش
تا لشکر ُشبهه ،دستگيرت نکند

15

و من فرط تورط
آنكه كوتاهي كند ،گرفتار مي شود.
(كافي )25 / 1 /

بالی بده پروانهی آگاهی را
بر اوج رسان کبوتر چاهی را
خواهی که دچار هیچ بندی نشوی
کوتاه کن اندیشه ی کوتاهی را

16

من هجم على امر بغیر علم جدع

انف نفسه

آنكه بدون آگاهي اقدام به كاري كند ،خودش را به دردسر
مي اندازد.
(كافي )26 / 1 /

فرمود که  :آگاهی و دانش ،سپر است
در عرصه ی زندگی ،چراغ بشر است
گامی که بدون علم برداشته شد
پیداست که افتادن در دردسر است

17

من مات ال یعرف امامه مات میته جاهلیه
هر كه بميرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.
(كافي )46 / 2 /

زنهار ! که جاهالنه مرگت نرسد
هنگام خزا ِن بال و برگت نرسد
بی آنکه امام وقت را بشناسی
وقت سفر و لحظه ی مرگت نرسد

18

لكل شییءاساس،واساس االسالم حبنا

اهل البیت

هر چيز ،پايه و اساسي دارد و اساس اسالم ،محبّت ما اهل
بيت است.
(كافي )46 / 2 /

بی قدرت عشق ،التجایی نبود
ِ
شهد «ربّنا»یی نبود
شیرینی و
گردیده محبّت امامان اصلِ-
اسالم ،که بی اصل ،بنایی نبود

19

ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء
الله عزوجل

عارفترين مردم به خدا ،راضيترين آنها به خواست خداست.
(كافي )60 / 2 /

تا این که چو امواج ،جوانی نکنی
طاغی نشوی و سرگرانی نکنی
همسایهی آگاهی و عرفان شو ،تا
خشمی به قضای آسمانی نکنی

20

صابروا على المصائب
در مصایب استوار باشيد.
(كافي )81 / 2 /

در موج حوادث ،لب دریا باشید
طوفان را چون کوه ،مهیّا باشید
چونان که امام راستی فرمودند:
در سختی ها ،سخت شکیبا باشید

21

شكر النعمه اجتناب المحارم
شكر نعمت ،دوري از حرام هاست.
(كافي )95 / 2 /

تا سبز ،ز نور حکمت دوست شوی
پیوسته قرین رحمت دوست شوی
در دایره ی حرام ،مگذار قدم
تا شکرگزار نعمت دوست شوی

22

البر وحسن الخلق یعمران الدیار
نيكي و اخالق خوب ،سرزمين ها را آباد مي كند.
(كافي )100 / 2 /

بد خُ لقی بی دلیل از نادانی ست
در شهر وجود  ،عامل ویرانی ست
گلهای قشنگ خُ لق را گلچین کن
اخالق نکو ،باعث آبادانی ست

23

صله االرحام تحسن الخلق و تطیب
النفس و تنسیء فی االجل

پيوند با خويشاوندان ،خُ لق را نيكو ،جان را پاكيزه ،و اجل را
به تأخير مي اندازد.
(كافي )151 / 2/

آویزهی گوش خود کن این ُطرفه مقال
بیگانه شود تا دل از آهنگ مالل
از حال برادران بپرس و به کف آر
تأخیر أجل ،خُ لق نکو ،روح زالل

24

حسن الجوار یزید فی الرزق
همسايه ی خوب بودن ،روزي را زياد ميكند.
(بحاراالنوار)153 /74 /

بگذار که زندگی به سامان برسد
دل سبز شود ،بهار ایمان برسد
در سایه ی ُحسن همجواری ،ما را
سرمایه و روزی فراوان برسد

25

الغضب مفتاح كل شر
خشم ،كليد هر بدي است.
(خصال )7 /

زنهار ! طریق ُحسن را سد نکنی
دل در ره نیکویی ،مر ّدد نکنی
از حضرت صادق این روایت نقل است:
« خشم است کلید هر بدی » بد نکنی

26

نجاه المرء فی حفظ لسانه
نجات انسان ،در حفظ زبان از بدی هاست.
(بحاراألنوار )286 /68 /

می خواهی اگر زالل باران باشی
آرام و قرار بی قراران باشی
زنهار ! که بد نگویی و بد نکنی
ِ
بهشت رستگاران باشی
تا سر ِو

27

السخی الكریم الذی ینفق ماله فی حق
بخشندهی بزرگوار کسی است که اموالش را به جا می بخشد.
(بحاراألنوار )356/ 68 /

تا میوه  -درخت لطف -بهتر بدهد
حی داور بدهد
طعم نعمات ّ
بی روح بهار ،بذر لطفی نفشان
تا سبز شود ،گل بكند ،بر بدهد

28

حب الدنیا راس كل خطیئه
دوست داشتن دنیا ،منشأ همهی خطاهاست.
(بحاراألنوار )119 / 70/

زنگار دلت ،گناه می باشد و بس
چون آینه را که «آه» می باشد و بس
ب دنیا ،ما را
نقل است چنین کهُ :ح ّ
سر منشأ اشتباه می باشد و بس

29

احب اخوانی الی من اهدى عیوبی الی
محبوب ترین برادرانم کسی است که عیوبم را به من هدیه دهد.
( بحاراألنوار) 282 / 71/

روشنگر راه باورم میباشد
پروانه شوم ،بال و پرم میباشد
آنکس که به من هدیه دهد عیب مرا
محبوب ترین برادرم میباشد

30

شفاعتنا ال تنال مستخفا بصالته
کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت ما نمی رسد.
(بحاراألنوار )227/ 79/

با شمع گمان ،به صبح ایمان نرسد
بی جوشش جان ،به کوی جانان نرسد
آنکس که نماز را سبک بشمارد
هرگز به شفاعت امامان نرسد

31

احسن من الصدق قائله و خیر من الخیر
فاعله

نیکوتر از راستی ،گوینده ی آن و بهتر از خوبی ،انجام دهنده ی آن
است.
(بحاراألنوار )404 / 66/

دریاست نکو ،و نیک تر ساحل آن
نیکوست گر آدمی ،نکوتر دل آن
از صدق نکوتر است گوینده ی صدق
چونان که زخیر نیکتر ،فاعل آن

32

یظفر من یحلم
دست خواهد يافت آنكه بردباري كند.
(كافي )25 / 1 /

در حوصله ها سنگ ،گران خواهد شد
عشق از سر صبر ،جاودان خواهد شد
آنکس که ره شکیب را پیش گرفت
 -شک نیست – مظ ّفر زمان خواهد شد

33

التفكر حیاه قلب البصیر
انديشه ،زنده كنندهی قلب آگاهان است.
(كافي )28 / 1 /

تا گرم بماناد چو«نی» ،محفلتان
آگاه شود تا که دل غافلتان
اندیشه کنید و در تدّ بر کوشید
تا زنده شود؛ روح بگیرد ،دلتان

34

تاخیر التوبه اغترار
به تأخیر انداختن توبه ،فریب خوردن است.
(بحاراألنوار )365 / 70/

زنهار ! زمان می گذرد ،دیر مکن
با ِ
بند گناه ،خویش زنجیر مکن
چون وسوسه های دل ،فریبت دادند
بشتاب سوی توبه و تأخیر مکن

35

استنزلوا الرزق بالصدقه
رزق را با صدقه فرود آورید.
(بحاراألنوار )134 / 93/

با دست دعاَ ،سحاب را باران کن
زیبا شدن شکوفه را آسان کن
بر سفرهی خویشتن ،به یُمنِ صدقه
نازلُ ،گهرِ روزی بی پایان کن

36

اغد عالما او متعلما او احب العلماء
يا عالم باش ،يا در پي علم ،يا دوستدار عالمان باش.
(بحاراالنوار)187 / 1 /

بگذار کند طلوع ،مهر و مه عمر
پرواز کند پرندهی آگه عمر
یعنی :پی علم باش یا عالم باش
حب عالمان در ره عمر
یا باش ُم ّ

37

ازاله الجبال اهون من ازاله قلب
عن موضعه

کوه کندن از دل کندن آسان تر است.
(تحف العقول )240/

از بوتهی عمرُ ،گل نچیدن سخت است
هرگز به سعادت نرسیدن سخت است
سهل است تو را کوه کنی چون فرهاد
دلبسته شدی چو ،دل بریدن سخت است

38

اربعه اشیاء القلیل منها کثیر:

النار والعداوه والفقر والمرض
چهار چیز است که اندک آن هم بسیار است:
آتش ،دشمنی ،فقر ،بیماری.
( اعیان الشیعه )674 /1/

تا آتش فقر و دشمنی در کار است
روحیّه ی سبز زندگی ،بیمار است
بیماری و دشمنی و فقر و آتش
این یک ،دو ،سه ،چار ،اندکش بسیار است

39

ان الله جعل ولیه فی الدنیا غرضا
لعدوه

خداوند در دنیا دوست خود را آماج دشمن خویش قرار داده
است.
( بحارالنوار)221 / 68 /

با روح لطیف ،آهنش می سازد
در معرکه ها ،تهمتنش می سازد
ولی خود را
در عالم دون ،خداّ ،
آماج خدنگ دشمنش می سازد

40

علیكم بحسن الخلق فانه یبلغ بصاحبه

درجه الصائم القائم

برشما باد خوش رویی که آن ،خوش رو را به درجه ی روزه
دار نمازگزار میرساند.
(بحاراألنوار )383/ 68 /

بدخویی و کبر ،باشد از بیماری
از ریشه بزن ،نهال بد کرداری
پاداش نماز و روزه ات می بخشند
با خوبی و خوش رویی و خوش رفتاری

