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مقدمه

به نام خداوند مهرآفرين 
 پیامبر اعظم  و خاندان پاكشفرمانروايان اقالیم 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 چشمه ي خورشید است. آنان 
بر خالف ديگران، دانش را از منابع بشري و از البالي كتاب ها در نیافته اند، 
بلکه شهد علم را دست شاهد علیم عالّم، در كامشان ريخته است. علم 
آنان از مقوله ی علم حضوري است، نه از جنس علم حصولي. چیزي نزد 

آنان ناپیدا نیست تا با كاوش و جست وجو پیدايش كنند.
 در زيارت جامعه ی كبیره در وصف اهل بیت  به توصیفاتي 
برمي خوريم كه در خور فهم ما، عظمت انديشه و دانش آنان را باز 
مي نماياند. توصیفاتي چونان: گنجینه داران علم، گنجوران دانش، 
نور و برهان الهي، نگاه داران راز الهي، خزانه داران علم خداوندي،       
وديعه داران حکمت رباني، زبان هاي وحي الهي، میراث داران نبوت 
و... از جمله توصیفاتي است كه از آن بزرگان بي نظیر، ارائه شده است.
ترديدي نیست كه براي دست يابي به سرچشمه ی دانش و معدن 
حکمت، بايد رو به درگاه آن بزرگان نهاد و گوهر علم و حکمت را 
در نزد آنان جست. و از اين منظر، بازخواني سخنان گهربار اماماِن 
هدايت، ضرورتي فرا زماني است كه در هر روزگار و زماني مي تواند 
فرزندان آن روزگاران را به انديشه ی درست و مسیر حق، راهنمون 
سازد. و شايد به همین دلیل است كه در روايات، تأكید فراواني 
برحفظ احاديث پیامبر و اهل بیت آن حضرت شده است و حفظ 



و انتقال احاديث، ارج و اهمیتي فراوان يافته وپاداش بهشت براي آن 
مقرر گرديده است.

روشن است كه انتقال و حفظ احاديث معصومین  به معناي 
حفظ و اشاعه ی گوهرهاي بي بديلي از دانش و حکمت است كه 
از معدن الهي آن استخراج شده و همواره همچون چراغي روشن، 

راه فرزندان آدم را نورافشان مي كند.
تأكید  مورد  كه حفظ چهل حديث،  مي دانند  ارجمند  مخاطبان 
پیامبراعظم اسالم و توجه ويژه ی عالمان دين بوده است، به 
گونه اي كه كتاب هاي اربعین حديث، مجلدات قابل توجهي از 
  آثار عالمان بزرگ ديني را به خود اختصاص داده و امام راحل

نیز با نگاشتن كتاب اربعین به اين مهم اهتمام ورزيده اند.
 اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با توجه به اين مهم برآن 
شد كه اربعیني از سخنان امام حسن عسکری را در مجموعه اي 
كوچك، به پیشگاه دوستداران و پیروان آن حضرت، تقديم كند تا 
مؤمنان از خورشید پر فروغ انديشه ی آن حضرت، خوشه هاي نور 
بچینند و از فروغ عالم آراي آن، بهره ور گردند. و در ذيل احاديث، 

اشعاري با نگاه به سخنان آن حضرت آورده شده است.
امید است كه دوستداران آن حضرت ما را از پیشنهادها وانتقادهای 

خود بي بهره نگذارند.

آستان قدس
 معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
 اداره امور فرهنگی



کوشاترين مردم کسي است که گناهان را واگذارد.

)تحف العقول / 489(

آن کس که زالل کرده ايمانش را
سرشار ستاره کرده، دامانش را
کوشاتر از آن نیست در عالم ـ به يقین ـ
آن کس که رها کرده گناهانش را

1

اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب



پارساترين مردم کسي است که در کار شبهه ناك، توقف کند.

)تحف العقول / 489(

در عرصه ی زندگانی رنگ به رنگ
کآمیخته ی هم شده آيینه و سنگ

فرمود که: پارساترين ها هستند
آنان که به کارِ شبهه دارند درنگ

2

اورع الناس من وقف عند الشبهه



زاهدترين مردم کسي است که کارهاي حرام را ترك کند.

)تحف العقول / 489(

باشوِق حالل، چهره پر لبخند است
موسیقی سبز قلب ها، پیوند است
هر کس که محّرمات را ترك کند
در قّله ی سبز ُزهِد ارزشمند است

3

ازهد الناس من ترک الحرام



4

فرزند خردسالی که به پدر گستاخی کند، چون بزرگ شد 
عاق و ناسپاس او گردد.

)تحف العقول / 520(

هر بچه که از کودکی خود بد شد
گستاخی او با پدرش بی حد شد
وقتی که بزرگ می شود، می بینی

آلوده ی نفرين پدر خواهد شد

جراه الولد علی والده فی صغره تدعو 

الی العقوق فی كبره 



5

پرورش دادن نادان و ترك دادن معتاد از عادتش، معجزه آمیز 
است.

)تحف العقول / 520(

نادان دلش از جهل و جنون لبريز است
پروردن او سخت و شگفت انگیز است
آن گونه که ترك دادن هر معتاد
از عادت خويش، معجزه آمیز است

ریاضه الجاهل و رد المعتاد عن عادته 

كالمعجز 



هیچ کس را به گو نه ای احترام نکن که او به زحمت افتد.

)بحاراألنوار / 78 / 374(

بايد که ريا به چنگ آفت افتد 
پاکی، هوسش در رگ غیرت افتد
حرمت نگذار هیچ کس را هرگز

آن گونه که آن شخص، به زحمت افتد

6

ال تكرم الرجل بما یشق علیه



بخشندگي، اندازه اي دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است. 

)بحاراألنوار / 78 / 377(

از لطف و کرم، باطن باران صاف است
آيینه ی قلب آسمان شفاف است
بخشش روشی دارد، اگر از آن حد
يک ذره فراتر برود اسراف است

7

ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو سرف



دور انديشی را حد و اندازه ای است که اگر بیشتر شود ترس است.

)بحاراألنوار / 78 / 377(

ای کاش که راه فکر، ممتد باشد
دايم جهتش به سوی مقصد باشد

اندازه ی ارتفاِع دور انديشی
ترس است، اگر بیشتر از حد باشد

8

للحزم مقدارا فان زاد علیه فهو جبن



 میانه روي اندازه دارد، که اگر از آن فراتر رود بخل است.

)بحاراألنوار / 78 / 377(

بايد که جهت به سمت بهتر برود
با حّد وسط، کار به آخر برود
آزادی اعتدال، حّدی دارد
بخل است، اگر از آن فراتر برود

9

لالقتصاد مقدارا فان زاد علیه فهو بخل



همانا شجاعت، اندازه دارد که اگر از آن فراتر رود گستاخی است.

)بحاراألنوار / 78 / 377(

لبخند شجاعت، گل زيبای لب است
آمیزه ای از تابش خورشید شب است

اما اگر افزوده شود از حّدش 
ياد آور گستاخی و دور از ادب است

10

للشجاعه مقدارا فان زاد علیه فهو تهور 



بهترين برادر تو کسی است که خطای تو نسبت به خود را فراموش کند.

)بحاراألنوار / 78 / 379(

گر بوسه زند روی شکوفای تو را
لبريز صفا کند سرا پای تو را
در چشم تو بهترين برادر باشد
از ياد برد هر که خطاهای تو را

11

خیر اخوانک من نسی ذنبک الیه 



ناتوان ترين دشمنان کسی است که دشمنی اش را آشکار نمايد.

)بحاراألنوار / 78 / 379(

چون روح مچاله ای، اسیر تن شد
صد شعله میان باور خرمن شد

آن کس که عداوت خودش فاش نمود
بین همه، ناتوان ترين دشمن شد

12

اضعف االعداء كیدا من اظهر عداوته 



13

همه ی محبت ها را به سوی ما جلب کنید و همه ی زشتی ها را از 
ما دور سازيد. 

)بحار االنوار /75 /373 (

در لحظه ی خشم، خويشتن داری کن
با ياد ائمه، خويش را ياری کن 
از دامن اهل بیت، زشتی دور است
صد چشمه ی مهر، سويشان جاری کن

جروا الینا كل موده و ادفعوا عنا 

كل قبیح 



14

هر کس انسان ناشايستی را مدح نمايد خود را در جايگاه 
تهمت قرار داده است.

)بحاراألنوار / 78 / 378(

در بازی شعر، خويش را باخته است
با طبع خودش، به ظلم پرداخته است
هر شخص که مدح ناروايی را کرد
خود را به زبان تهمت انداخته است

من مدح غیر المستحق فقد قام

مقام المتهم 



15

حق نعمت را نمی شناسد مگر انسان شاکر، و شکرگذار نعمت 
نیست مگر عارف.

)بحاراألنوار/ 78 / 378(

بگشای به شوق، ديده ی حکمت را
در شهر ببین شکوه را، شوکت را
شاکر به حقیقت نَِعم آگاه است
عارف به سپاس ديده هر نعمت را

ال یعرف النعمه اال الشاكر و ال یشكر 

النعمه اال العارف



آن که بر پشت باطل سوار شود پشیمانی بر او فرود آيد. 

)بحاراألنوار / 78 /379(

ای کاش که ماه شوق، کامل گردد
حق، جارِی در رگ مسايل گردد

در دام پشیمانی خود می افتد
آن کس که سوار اسب باطل گردد

16

من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامه 



17

 همه ی پلیدي ها در يک خانه نهاده شده و کلید آن دروغ قرار 
داده شده است.

)بحاراألنوار / 75 / 378(

در ذهن فريب، زندگی افسانه است
خاکستر گل، نصیب هر پروانه است
مفتاح تمامی بدی هاست، دروغ
زيرا که پلیدی همه در يک خانه است

جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه 

الكذب



18

 هر آن چه در باره ی ما اهل بیت از نیکی ها گفته می شود ما سزاوار آنیم و 
هر آن چه بدی در باره ی ما گفته می شود ما آن گونه نیستیم.

)بحار االنوار /75 / 373 (

با نور ائمه آسمان پر نور است
آهنگ زمانه تا ابد پرشور است

شايسته هر چه خیر و نیکی هستند
از دامنشان، بدی و زشتی دور است

ما قیل فینا من حسن فنحن اهله و ما 

قیل فینا من سوء فما نحن كذلک



19

بسیاربه ياد خدا و بسیار به ياد مرگ باشید. بسیار قرآن تالوت نمايید. 
و به پیامبر صلوات و درود بفرستید که همانا درود بر پیامبر معادل ده 
نیکی است.

)بحاراألنوار / 78 / 372(

بسیار به ياد مرگ و خالق باشید
خواننده ی آيه ی حقايق باشید
ذکر صلوات، هم چنان ده نیکیست
با گفتن آن همیشه عاشق باشید

اكثروا ذكر الله و ذكر الموت و تالوه 

القرآن و الصاله علی النبی فان الصاله علی 

رسول الله عشر حسنات



20

صورت نیکو زيبايي ظاهر است و عقل نیکو زيبايي باطن.

)بحار االنوار / 78 / 379(

سیمای نکو، جمال ظاهر باشد
در معرض تهديد و مخاطر باشد

زيبايی باطن است انديشه ی ناب
اين منظره، جاودان مناظر باشد

حسن الصوره جمال ظاهر و حسن العقل 

جمال باطن



21

مجادله نکن که ارجمندي ات از میان مي رود و از شوخي 
بر حذر باش که بر تو جسور مي شوند.

)تحف العقول / 486(

پرخاشگری مکن چنان طوفان ها
گم می شود ارجمندی ات در جان ها
از شوخی تلخ برحذر باش ای دوست
چون بر تو جسور می شوند انسان ها

ال تمار فیذهب بهاوک و ال تمازح 

فیجترا علیک 



22

هیج باليي نیست مگر اين که در پیرامونش ازطرف خدا نعمتي 
است.

)بحاراالنوار / 78/ 374(

هر گونه بال به امر و نیروی خداست
در قلب حوادث، همه جا بوی خداست

هر جا که روی هیچ بال نیست، مگر
در حاشیه اش، نعمتی از سوی خداست

ما من بلیه اال و لله فیها نعمه تحیط 

بها



همنشین نادان، گرفتار است.

)بحاراالنوار / 78/ 374(

نادان سخنش همیشه بی عنوان است
چون باد، میان دشت سرگردان است
هم صحبت و همنشین او ـ بی ترديد ـ
همواره گرفتار همان نادان است

23

صدیق الجاهل فی تعب 



24

انديشه ی نادان، سرزبانش هست و سخن حکیم در قلبش.

)بحاراالنوار / 78/ 379 (

انديشه ی نادان، غم دنیا دارد
يعنی که سر زبان او جا دارد

اما سخن حکیم مانند امید
در قلب مبارکش تماشا دارد

قلب االحمق فی فمه و فم الحكیم فی 

قلبه



خشم، کلید هر بدی است.

)بحاراألنوار 78 /373(

وقتی که به هوش آمدی، ای د ل من
تا عرش خدا، بال زدی، ای دل من

بی تابی و خشم را رها کن، زيرا 
خشم است کلید هر بدی، ای دل من

25

الغضب مفتاح كل شر 



عابدترين مردم آن است که واجبات را به پا دارد.

)تحف العقول / 489(

چشمان گل از اشک عبادت، تر شد
آهنگ دعا نصیب نیلوفر شد

آن کس که تمام واجبات خود را
انجام رساند، از همه عابدتر شد

26

اعبد الناس من اقام علی الفرائض 



27

هر که را خیری نصیب شد خداوند نصیبش کرده است و هر 
که از شّری محافظت شد، خدايش حفظ نموده است.

)بحاراألنوار / 75 /374(

هر کس که دلش زخیر انباشته است
آن خیر، خدا در دل او کاشته است

هر کس که محافظت شد از شر، او را 
ـ شک نیست ـ خداوند نگه داشته است

من اعطی خیرا فالله اعطاه و من وقی 

شرا فالله وقاه 



28

بپرهیز از شهرت طلبی و رياست خواهی، که اين دو انسان را 
به هالکت و نابودی فرا می خواند.

)بحاراألنوار 75 / 372(

از محضر خويش، دور کن شیطان را 
پیوند بزن به خالق خود جان را 
پرهیز کن از مقام و شهرت طلبی

چون اين دو هالك می کند انسان را

ایاک و االذاعه و طلب الرئاسه فانهما 

یدعوان الی الهلكه



چه زشت است که مومن هوسي داشته باشد که او را خوار کند.

)كافي / 2/ 320 (

مومن نظری اگر به دلدار کند
جان را زنسیم نور سرشار کند
زشت است که او داشته باشد هوسی
آن گونه که او را همه جا خوار کند

29

ما اقبح بالمومن ان تكون له رغبه تذله



از خدا بترسید و مايه ی زينت باشید نه زشتي.

)تحف العقول / 488(

در سوره ی گل، آيه ی زينت باشید
هم صحبت و همسايه ی زينت باشید

هر ثانیه از خدا بترسید و مدام
زشتی نه، فقط مايه ی زينت باشید

30

اتقوا الله و كونوا زینا و ال تكونوا شینا



31

دو صفت هست که باالتر از آن ها چیزي نیست:
1ـ ايمان به خدا 2ـ سود رساني به برادران ديني

)تحف العقول / 520(

»ايمان به خدا« لذت ناچیزی نیست
با نور خدا، غروب و پايیزی نیست
دايم »به برادران خود سود رسان«
باالتر از اين دو ويژگی چیزی نیست

خصلتان لیس فوقهما شیء االیمان بالله 

و نفع االخوان



از نشانه هاي تواضع، سالم کردن به هر رهگذر است.

)بحاراالنوار / 78 / 372(

هر حادثه با فروتنی شیرين است
خاك از نفس باغچه، عطر آگین است

همواره سالم کن به هر ره گذری
افتادگی از نشانه هايش اين است

32

من التواضع السالم علی كل من تمربه 



33

بهترين دوستانت کسي است که بدي تو را فراموش کرده و 
خوبي ات را يادآور شود.

)اعالم الدين / 313(

بايد که جهان، جهان ديگر گردد
دل های همه، بهار- باور گردد
فرمود: کسی که بدی ات يادش رفت
از جمله ی دوستان تو سر گردد

خیر اخوانک من نسی ذنبک و ذكر 

احسانک الیه



34

شرك در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب 
تار نهان تر است.

)تحف العقول/ 517(

کاشانه ی مشرك است، ويرانه ی شرك
افسون منافق است، افسانه ی شرك

چون مورچه بر سنگ سیه، در شب تار
مخفی است میان قلب ها، خانه ی شرك

االشراک فی الناس اخفی من دبیب النمل 

علی المسح االسود فی اللیله المظلمه



خنده ی بي جا، نشانه ی ناداني است.

)تحف العقول/ 517(

هر خنده ی بی جا، صفت شیطانی ست
در خانه ی دل، عالمت ويرانی ست
پرهیز کن از خنده ی بی جا ای دوست
اين قهقهه های پوچ، از نادانی اوست

35

من الجهل الضحک من غیر عجب



از ادب همان بس که از آن چه از ديگران نمي پسندي دوري کني.

)مسند االمام العسكري/ 288(

در جاده ی حق، زالل جان بس باشد
يک پرتو نور جاودان بس باشد

از آن چه نمی پسندی از خلق، اگر
دوری کنی، از ادب همان بس باشد

36

كفاک ادبا تجنبک ما تكره من غیرک



37

عبادت، زياد روزه گرفتن و زياد نماز خواندن نیست. عبادت، 
زياد انديشه کردن در امر خداست.

)تحف العقول/ 518(

هر چند نماز و روزه را پیشه کنید
در عمق سجود و سادگی ريشه کنید

اين نیست عبادت و عبادت اين است 
در امر خدا زياد انديشه کنید

لیست العباده كثره الصیام و الصاله 

و انما العباده كثره التفكر فی امر الله



38

رسیدن به خداوند متعال، سیر و سفري است که جز با شب 
زنده داري حاصل نگردد.

)مسند االمام العسكري/ 290(

بی نور عبادت، دل ما دل نشود
باران امید و شوق، نازل نشود

همواره رسیدن به خدا يک سفر است
آن جز به شِب سجود، حاصل نشود

ان الوصول الی الله عز و جل سفر 

ال یدرک اال بامتطاء اللیل



شادماني کردن در نزد غمديده، دور از ادب است.

)تحف العقول/ 520(

آن دل که همیشه درد و ماتم دارد
از زخم، برای خويش مرهم دارد
دور از ادب است، شادمانی کردن
در نزد کسی که در دلش غم دارد

39

لیس من االدب اظهار الفرح عند المحزون



فروتني نعمتي است که بر آن حسد نبرند.

)تحف العقول/ 520(

با شرك، خدای را عبادت نکنند
دل، تیره چو گرديد، زيارت نکنند
افتادگی از پاك ترين نعمت هاست
هرگز دگران برآن حسادت نکنند

40

التواضع نعمه ال یحسد علیها   


