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مقدمه

به نام خداوند مهرآفرين 
 پیامبر اعظم  و خاندان پاکشفرمانروايان اقالیم سخن اند، سخن 
در کام 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 کتاب ها در نیافته اند، 
بلكه شهد علم را دست شاهد علیم عالّم، در کامشان ريخته است. علم 
آنان از مقوله ی علم حضوري است، نه از جنس علم حصولي. چیزي نزد 

آنان ناپیدا نیست تا با کاوش و جست وجو پیدايش کنند.
 در زيارت جامعه ی کبیره در وصف اهل بیت  به توصیفاتي 
برمي خوريم که 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 حكمت رباني، زبان هاي وحي الهي، میراث داران نبوت 
و... از جمله توصیفاتي است که از آن بزرگان بي نظیر، ارائه شده است.
ترديدي نیست که براي دست يابي به سرچشمه ی 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 اماماِن 
هدايت، ضرورتي فرا زماني است که 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 که در روايات، تأکید 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 که انتقال و حفظ احاديث معصومین  به معناي 
حفظ و اشاعه ی گوهرهاي بي بديلي از دانش و حكمت است که 
از معدن الهي آن استخراج شده و همواره همچون چراغي روشن، 

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

نیز با نگاشتن کتاب اربعین به اين مهم اهتمام ورزيده اند.
 اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با توجه به اين مهم برآن 
شد که اربعیني از سخنان امام حسن مجتبی را در مجموعه اي 
کوچك، به پیشگاه دوستداران و پیروان آن حضرت، تقديم کند 
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 که دوستداران آن حضرت ما را از پیشنهادها وانتقادهای 

خود بي بهره نگذارند.

آستان قدس
 معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
 اداره امور فرهنگی



بر میزبان الزم است که به مهمانش هدیه دهد.

)ارشادالقلوب،ص72(

دریاب که بازار نخواهد برگشت
این گردش پرگار نخواهد برگشت
هرکس به زیارت کریمان برود
بي هدیه ز دیدار نخواهد برگشت

1

حق علی المزور التحفه لزائره



2

اي مردم ! ما )اهل بیت( در میان شما همانند خورشید پرفروغیم.

)بحاراالنوار،ج43،ص358(

در ظلمت شب، تأللؤ خورشیدید
آیینه ي صبح روشن امیدید
افراشته قامتان ایمان و عمل 

فریاد بلند آیه ي توحیدید

ايها الناس نحن فيكم كالشمس 

الضاحيه



به جانم سوگند، پرچم هاي هدایت و نشانه هاي تقوي ماییم. 

)تحفالعقول،ص235(

 فرمودکه: پرچم هدایت ماییم
آینه ي رستگاري و تقواییم
در دفتر روزگار تاریکي ها
مفهوم حضور روشن فرداییم

3

و لعمری انا العالم الهدی و منار التقی



خوب پرسیدن، نیمي از دانش است.

)كشفالغمة،ج1،ص575(

آن کس که نپرسید، رهش گمراهي است
آري نرسیدن از سرکوتاهي است
از مردم هشیار چو هشیاران پُرس

یک پرسش خوب نیمي از آگاهي است

4

حسن السوال نصف العلم



کمک کردن قبل از تقاضا، برترین آقایي است.

)بحاراالنوار،ج75،ص113(

مي جویي اگر رسم جوانمردان را
بشنو زامام، سیرت آنان را
بي خواهش و دست طلبي بخشش کن
تقدیم زمین تشنه کن باران را

5

االعطاء قبل السوال من اكبر السودد



6

کار نیک آن است که در انجامش سستي نشود و در پي آن منّتي نباشد.

)بحاراالنوار،ج75،ص112(

در وادي خیر، قصد تقصیر نکن
این مرحله را پي به تدابیر نکن

کاالي تو اي دوست نکوکاري توست
چون مشتري اش خداست، تاخیر نکن

المعروف ما لم يتقدمه مطل 

و اليتبعه من
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 خود را براي سفر آماده و زاد و توشه ات را پیش از فرا رسیدن 
اجل تهیه کن.

)بحاراالنوار،ج44،ص138(

زاد سفر اخروي آماده کنید
خود را ز جهان خاکي آزاده کنید
قبل از اجل اي مسافران ملکوت
رنج ره سخت مرگ را ساده کنید

استعد لسفرک و حصل زادک 

قبل حلول اجلک



بدان که تو در پي دنیایي و مرگ در پي توست.

)بحاراالنوار،ج44،ص138(

عمري پي هیچ و پوچ، در ماندن چیست؟
با بال شکسته از سفر ماندن چیست؟

مرگ از پي ما چو سایه اي مي آید
این قدر اسیر سیم و زر ماندن چیست؟

8

اعلم انک تطلب الدنيا و الموت يطلبک



9

غم فرداي نیامده را بر امروز خود تحمیل مکن. 

)بحاراالنوار،ج44،ص138(

ما جمله مسافر و زمانه سفر است
عمر است که چون آب روان در گذر است
شاد آنکه از امروز برد بهره ي خویش
دیروز قضا شده است ، فردا قدر است

ال تحمل هم يومک الذی لم يات علی 

يومک الذی انت فيه



10

بدان که در حالل دنیا حساب و در حرام آن عقاب و در موارد 
شبهه ناك آن، سرزنش و عتاب است.

)بحاراالنوار،ج44،ص138(

آگاه شوید! در حالل است حساب
همراه حرام مال دنیاست، عقاب
با شبهه عتاب و سرزنش مي آید

دنیاست شبیه تشنه و شوق سراب

اعلم ان فی حاللها حساب و فی حرامها 

عقاب و فی الشبهات عتاب



11

اگر مي خواهي بدون قوم و قبیله عزیز باشي و بدون قدرت و سلطنت 
شکوهمند باشي از خواري معصیت به سمت عزت اطاعت  و بندگي 
خدا هجرت کن.
)بحاراالنوار،ج44،ص138(

بي هیچ عشیره، قدرتت مي بخشد
بي حشمت و جاه، هیبتت مي بخشد
از معصیت خدا اگر کوچ کني
در طاعت خویش، عزتت مي بخشد

بال  هيبه  و  عشيره  بال  عزا  اردت  اذا 

سلطان فاخرج من ذل معصيه الله الی 

عز طاعه الله عز و جل



12

از حضرت سؤال شد توانگري چیست؟ فرمود: راضي بودن 
در برابر قسمت! هر چند کم باشد.

)تحفالعقول،ص228(

پرسید کسي معني استغنا را 
تا شرح دهد امام این معنا را

فرمود: رضا به آنچه بخشیدندت
هر چند کم از ثروت این دنیا را

قيل له: ما الغنی؟ 

قال:رضی النفس بما قسم لها و ان قل



13

پناهنده به خدا آسوده و در امان و دشمن خدا، ترسان و بي یاور است.

)تحفالعقول،ص229(

از کوردالن، نگاه هرگز مطلب
مقصد تو زکوره راه، هرگز مطلب
تا دشمن تو همیشه بي کس باشد
از غیر خدا پناه هرگز مطلب

ان جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف 

مخذول



هیچ گروهي با هم مشورت نکردند مگر آنکه راه درست را یافتند.

)تحفالعقول،ص236(

خواهي که اسیر دست حیرت نشوي
در هردو جهان اهل ضاللت نشوي
در هر کاري همیشه هم فکري کن

تا جزو اسیران ندامت نشوي

14

ما تشاور قوم اال هدوا الی رشدهم



مدارا کردن با مردم نیمي از خرد است.

)شرحنهجالبالغةابنابيالحديد،ج18،ص108(

زیباست زدیو جهل، پروا کردن
آغوش به جانب خرد وا کردن

نیمي است زبینش و خردمندي و عقل 
با خلق خداوند مدارا کردن

15

مداراه الناس نصف العقل
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نعمت آزمایش است، اگر شکر آن به جاي آورده شود حقیقتاً نعمت 
است و اگر ناسپاسي شود به گرفتاري تبدیل مي گردد.

)بحاراألنوار،ج78،ص113(

یا رب! سبب زخم زبانم نکني
شرمنده ي آفریدگانم نکني

من شکر تو را نمي توانم گفتن
با نعمت بي حد امتحانم نکني

النعمه محنه، فان شكرت كانت 

نعمه فان كفرت صارت نقمه



کسي که بندگي خدا کند خداوند همه چیز را بنده ي او مي کند.

)بحاراألنوار،ج2،ص108(

باید که در این حریم، آهو باشي
دلبسته ي آن نرگس جادو باشي
خواهي که جهانیان مطیعت گردند
باید که مطیع و بنده ي او باشي

17

من عبدالله عبدالله له كل شیء



دست نیافتن به نیازها بهتر از درخواست آن از نا اهالن است.

)تاريخيعقوبي،ج2،ص215(

مي خواهي اگر درك کني حال طرب را
از خود بتکاني همه ي رخوت شب را

بر وسوسه ي خواهش خود چشم فرو بند
بر درگه نااهل مبر دست طلب را

18

فوت الحاجه خير من طلبها الی غير اهلها



بدتر از مصیبت، بد اخالقي است.

)تاريخيعقوبي،ج2،ص215(

کار همه جهان به دست اَحد است
اعمال بد و نیک همه مستند است
نزد همگان گر چه مصیبت سخت است
دشوارتر از مصیبت اخالق بد است

19

اشد من المصيبه سوء الخلق



20

 اهل اندیشه باشید که اندیشه، مایه ي حیات دل بینا و کلید 
درهاي حکمت است.

)بحاراألنوار،ج78،ص115(

با نور خرد دیده چو دمساز شود
سر زندگي و نشاط آغاز شود

اندیشه کنید تا که بر روي شما 
درهاي بهشِت معرفت باز شود

عليكم بالفكر فانه حياه قلب البصير 

و مفاتيح ابواب الحكمه



گرفتاري ها کلید در پاداش اند.

)بحاراألنوار،ج78،ص113(

رنجت چو رسید سینه مخراش اي دوست
آگاه به راز آسمان باش اي دوست 
گر نیک در احوال جهان غور کني
در رنج و مصیبت است پاداش اي دوست

21

المصائب مفاتيح االجر
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از آن حضرت سؤال شد: زهد چیست؟ فرمود: دل بستن به 
تقوي و دل بریدن از دنیا.

)تحفالعقول،ص227(

چون حاصل عمر خویش فردا ببري
آیا به جز از جامه ي تقوا ببري؟

کي مرتبه ي زهد به دستت برسد؟
تا چشم به مهماني دنیا ببري

قيل له:ما الزهد؟ 

قال:الرغبه فی التقوی و الزهاده فی الدنيا



بهترین خوبي اخالق نیکوست 

)الخصال،ص29(

در عمر دو روزه خوبرویي بهتر
گر راحت خویش را نجویي بهتر
هر چند پُر است عالم از نیکي و خیر
اخالق نکو ز هر نکویي بهتر

23

ان احسن الحسن الخلق الحسن



فرصت زود گذر و دیر بازگشت است. 

)بحاراالنوار،ج78،ص113(

فرصت نه به تدبیر به دستت آید
دشوار و نفسگیر به دستت آید

فرصت به َمثَل شبیه تیر است و کمان
زودت برود، دیر بدستت آید

24

الفرصه سريعه الفوت بطيئه العود



فرومایگي این است که شکر نعمت به جا نیاوري.

)تحفالعقول،ص233(

هر کس به جز عشق را زیارت نکند
ویروس گنه به او سرایت نکند
نقل است امام مجتبي فرمودند:
پست است هر آنکه شکر نعمت نکند

25

اللوم     ان ال    تشكر   النعمه
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امام حسن به یکي از فرزندان خود فرمود:پسرم ! با هیچ کس دوست 
صمیمي مشو مگر آن که بداني کجاها رفت وآمد دارد وچون خوب به این 
مساله پي بردي ومعاشرت  او را پسندیدي، با او برادري کن به این شرط 

که در لغزش هایش بگذري و او را در سختي ها یاري کني.

)تحفالعقول،ص233(

فرزند! برادري نکن با نفري
تا بشنوي از معاشرانش خبري

وقتي که پسندیدي و همراهت شد
باید زخطا و لغزشش درگذري

و   قال  لبعض ولده:

يا   بنی   ال   تواخ   آحدا   حتی   تعرف   موارده   و   مصادره   فاذا   استنبطت 

الخبره   و رضيت العشره فآخه علی اقاله العثره   و المواساه فی 

العسره 
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در طلب روزي مانند کسي که براي پیروزي پیکار مي کند، مکوش و به تقدیر نیز 
چندان تکیه مکن که مانند شخص تسلیم شده هیچ تالشي نکني؛ در جستجوي 
فضل و روزي خدا برآمدن، از سنت است و انتخاب راه اعتدال در طلب روزي، 
از عفت. نه عفت مانع روزي است و نه حرص سبب افزایش آن، چرا که روزي 
قسمت شده و حرص ورزي موجب افتادن در ورطه ی گناه است.

)تحفالعقول،ص233(

در کسب معاش بر سر جنگ مباش
هرگز به قضا و قدر آونگ مباش
از فضل خدا طلب نما کوشش کن
از حرص و طمع بگذر و دلتنگ مباش

ال تجاهد الطلب جهاد الغالب   و   ال تتكل علی القدر اتكال 

المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنه   و االجمال فی الطلب من 

العفه  و ليست العفه بدافعه رزقا و   ال الحرص بجالب فضال فان 

الرزق مقسوم و استعمال الحرص استعمال الماثم
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در کیفر گناه دیگران شتاب مکن و راهي براي عذرخواهي 
باقي بگذار.

)بحاراالنوار،ج78،ص113(

از لغزش و جرم دوستان چشم بپوش
تا شعله ي خشم را نمایي خاموش

راهي به قبول عذرخواهي بگذار
در کیفر خاطیان به تعجیل مکوش

ال تعاجل الذنب بالعقوبه و اجعل 

بينهما لالعتذار طريقا
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در شگفتم از کسي که درباره ی خوراکي هاي خود اندیشه وتامل مي کند و 
لیکن درباره ي نیازمندي هاي فکري وعقلي اش تامل نمي کند، از آنچه 
معده اش را اذیت مي نماید، پرهیز مي کند و دل خود را از پست ترین 
چیزها پر مي کند.

)بحاراالنوار،ج1،ص218(

مردم به غذاي خویش دقت دارند
کي لقمه ي ناگوار بر مي دارند؟
من در عجبم چرا براي دل خویش
گر پست ترین خوراك را بگذارند؟

عجبت لمن يتفكر فی ماكوله كيف 

اليتفكر فی معقوله فيجنب بطنه ما يوذيه 

و يودع صدره ما يرديه



بزرگي آن است که در سختي و در گشایش، بذل و بخشش کني. 

)كافي،ج4،ص41(

هر کس که دلش به آسمان پیوسته است
از کوچکي دغدغه ها وارسته است

در سختي و راحتي کرم خواهد کرد
مي بخشد اگر چه دست و بالش بسته است

30

السماحه البذل فی اليسر و العسر



هیچ فقر و نداري مانند جهل و ناداني نیست.

)بحاراالنوار،ج78،ص111(

در سینه ي هر که نور دانش جاریست
حرف و سخنش آینه ي بیداري است
از دانش و علم ثروتي افزون نیست
ناداري جهل بدترین ناداریست

31

ال فقر مثل الجهل
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سئل الحسن بن علی

از امام حسن سوال شد ،کرم و بخشندگي چیست؟
فرمودند: بخشش کردن قبل از تقاضا، و غذا دادن به هنگام خشکسالي.

)بحاراالنوار،ج78،ص102(

مي جویي اگر رسم جوانمردان را
بشنو زامام، سیرت آنان را

بي خواهش و دست طلبي بخشش کن 
تقدیم زمین تشنه کن باران را

فما الكرم؟قال:االبتداء بالعطيه قبل 

المساله و اطعام الطعام فی المحل



آن کس که عقل ندارد، ادب ندارد 

)بحاراالنوار،ج78،ص111(

اندیشه زاحوال جهان در عجب است
بس نکته که در طي شدن روز و شب است
از برکت عقل هر که آگاه نشد
بي حاصل و محروم ز فیض ادب است

33

ال ادب لمن ال عقل له



آن کس که دین ندارد، حیا ندارد.

)بحاراالنوار،ج78،ص111(

گل را به خس و خار بیابان ندهند
بي رنج، بهشت را به انسان ندهند

چون غنچه زشرم پرده بر خویش بپوش
آن را که حیا نداشت ایمان ندهند

34

ال حياء لمن ال دين له



آن کس که همت ندارد، جوانمردي ندارد.

)بحاراالنوار،ج78،ص111(

اي دوست بیاموز ره مردي را
از خود بتکان رخوت و دلسردي را
هر کس که مجال همتش کوتاه است
هرگز نکند درك، جوانمردي را

35

ال مروه لمن ال همه له



هر گاه مستحبات به واجبات آسیب رساند، آن ها را ترك کنید.

)بحاراألنوار،ج75،ص109(

با دست تهي، بذل مکن، وام مده
دل برگذر سریع ایام مده

تهدید کند چو مستحب، واجب را
در هیچ شرایطي تو انجام مده

36

اذا اضرت النوافل بالفريضه فارفضوها  
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به راستي، بیناترین دیده ها آن است که در پي نیکي باشد و 
شنوا ترین گوش ها آن است که تذکرها را بشنود و از آن بهره 
گیرد و سالم ترین دل ها آن است که از شک و شبهه ها پاك 
باشد. 

)بحاراألنوار،ج75،ص109(

چشمي که به خیر وا شود، بیناتر
گوشي که تذکر شنود، پویاتر
وآن دل که زشک و شبهه ها پاك شود
از هر دلي اندر این جهان، واالتر

ان ابصر االبصار ما نفذ فی الخير مذهبه 

و اسمع االسماع ما وعی التذكير و انتفع 

به و اسلم القلوب ما طهر من الشبهات 



  همانا هر که مشتاق عبادت است خود را براي آن پاك وپاکیزه نماید.   

)بحاراألنوار،ج75،ص109(

باید ُگل سرزمین ادراك شدن 
از خاك برآمدن به افالك شدن 

گر شوق عبادت است در دل، باید
چون شبنم صبح، تازه و پاك شدن

38

ان من طلب العباده تزكی لها 
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پرهیزکاري راه ورود به هر توبه و بلنداي هر حکمت و مایه ي 
شرافت هر عمل است.

)بحاراالنوار،ج75،ص110(

تقواست در توبه و رحمت، یاران  
سرچشمه ي علم و رأس حکمت، یاران

کردار کسي که اهل پرهیز بود 
آذین شده با ُگل شرافت، یاران

التقوی باب كل توبه و راس كل 

حكمه و شرف كل عمل



سزاوار نیست کسي که عظمت خدا را شناخته، براي خود عظمتي 
قایل شود .

)بحاراالنوار،ج75،ص104(

 آن کس که شناخت حضرت باري را
آموخت حدیث سبز بیداري را

در سایه ي آن همه شکوه و عظمت
احساس کند کوچکي و خواري را

40

ال ينبغی لمن عرف عظمه الله ان يتعاظم


