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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، 
بلکه 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 حکمت 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 
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 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 حکمت 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.
مهم  اين  به  توجه  با  آستان قدس رضوي  فرهنگي  امور  اداره   
برآن شد که اربعیني از سخنان امام علی 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



پاکدامنی زینت فقر و شکرگذاری زینت بی نیازی است.

                       ) نهج البالغة، حکمت68(

آذین بده با حضور خود هستي را
با پاکي خویشتن تهیدستي را
گر سهم تو شد توانگري شاکر باش
از یاد ببر غرور و سرمستي را

1

العفاف زينه الفقر و الشكر زينه الغنى 



روزی را با صدقه فرود آورید.

)نهج البالغة، حکمت137(

مي  خواهي اگر رزق فراوان برسد
از ابر کرم بارش باران برسد

باید که گشاده دستي  ات همچون رود
جاري شود و به تنگدستان برسد   

2

استنزلوا الرزق بالصدقه



بهترین بی نیازی، ترک آرزوهاست.

)نهج البالغة، حکمت34(

هر چند به سعي و جستجو همت کرد
در معرفت مقام »هو« همت کرد
هرگز به صفاي بي  نیازي نرسید

جز آنکه به ترک آرزو همت کرد 

3

اشرف الغنى ترک المنى 



از دست دادن فرصت، اندوهبار است.

)نهج البالغة، كلمات قصار118(

تا چند دریغ بیش و کم خواهي خورد
پلکي نزده نقش عدم خواهي خورد

امروز مجال خود غنیمت بشمار
فرصت مده از دست که غم خواهي خورد

4

اضاعه الفرصه غصه



5

زبان عاقل پشت قلب او وقلب احمق پشت زبان اوست.

)نهج البالغة ، حکمت40 (

رازي که خردمند نهان مي  دارد
گر خواست دلش، زبان بیان مي  دارد
نادان سبک مغز، دلش را اما
بازیچه  ي چرخش زبان مي  دارد

لسان العاقل وراء قلبه و قلب 

االحمق وراء لسانه



هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست؛ و هیچ 
ارثی چون ادب وهیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

)نهج البالغة، حکمت54(

از عقل و خرد ثروتي افزونتر نیست
جهل است چو فقر و هیچ از آن بدتر نیست

میراث گران  تر از ادب کس نگذاشت 
با صاحب مشورت غم لشکر نیست

6

ال غنى كالعقل و ال فقر كالجهل و ال 

ميراث كاالدب و ال ظهير كالمشاوره 



باالترین فضیلت ها، علم است

)غررالحکم، ص41(

گم گشته  ي  عارفان کامل علم است
مفتاح و کلید هرچه مشکل علم است
بر طاق بلند آسمان حک شده است
سر لوحه  ي دفتر فضایل علم است

7

راس الفضايل العلم



از دست دادن حاجت بهتر از در خواست کردن از نااهل است.

)نهج البالغة، حکمت66 (

جز درگه ذات کبریاي رحمان
نااهل ترینند همه اهل جهان

حاجات تو چون کبوترانت هستند
آن را لب هر بام رسیدي منشان

8

فوت الحاجه اهون من طلبها الى غير اهلها



9

با مردم آن گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک 
ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند.

)نهج البالغة، حکمت10(

خواهي همه محو سکناتت باشند
دلباخته  ي حسن صفاتت باشند

با اهل جهان چنان بیامیز که خلق 
شاد از تو و گریان ز وفاتت باشند 

خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بكوا 

عليكم و ان عشتم حنوا اليكم 



چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود.

)نهج البالغة، حکمت71(

گر تیغ زبان تو را فراهم گردد
بسیار نزن که ناگهان خم گردد

این نکته  ي نغز را به خاطر بسپار
چون عقل فزون شود سخن کم گردد

10

اذا تم العقل نقص الكالم 



در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و نا امید است.

)نهج البالغة، حکمت87(

از حاصل عمر هر چه چیدي نبري
جز پشت خم و موي سپیدي نبري
تا پرتو توبه در جهان می تابد
از درگه دوست ناامیدي نبري

11

عجبت لمن يقنط و معه االستغفار 



12

چه بسا دانشمندی که جهلش اورا از پای درآورد و دانش او 
همراهش باشد اما سودی به حال او نداشته باشد.

)نهج البالغة، حکمت107(

بسیار کسان که علم آموخته  اند 
در شعله  ی جهل خویشتن سوخته  اند

با بار گران به دوش رفتند ولي 
بي  بهره از آنند که اندوخته  اند

رب عالم قد قتله جهله و علمه 

معه ال ينفعه 



13

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی نا توان است  
و از او ناتوان تر آن که دوستان خودرا از دست بدهد.

)نهج البالغة يا حکمت12(

درمانده کسي که رستگاري نگرفت
با هیچ کسي طریق یاري نگرفت
درمانده  تر آن کس که اگر یاري یافت
با او روش نگاه  داري نگرفت

اعجزالناس من عجزعن اكتساب االخوان 

و اعجز منه من ضيع من ظفر به منهم 



آن کس که با دست کوتاه ببخشد از دستي بلند پاداش گیرد.

) نهج البالغة، حکمت232(

بخشنده شوی بهار می بخشندت 
یک دشت شکوفه زار می بخشندت

گر قطره ای و طریق باران گیری
سرشاری آبشار می بخشندت

14

من يعط باليد القصيره يعط باليد الطويله



15

کار اندکی که ادامه یابد از کار بسیاری که ازآن به ستوه آیی 
امیدوار کننده تر است.

)نهج البالغة، حکمت278(

خیري که اگرچه اندک و کم باشد
پر قدر شود اگر دمادم باشد
بهتر ز هزار امر دشواري که
مستلزم رنج و محنت و غم باشد

قليل تدوم عليه ارجى من 

كثير مملول منه 



هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.

)نهج البالغة، حکمت288(

آن بنده که نامبارک و شوم شود
در دیده  ي خلق، طرد و مذموم شود

بر او بزنند نقش ذلت-یعني-
از دسترسي به علم محروم شود

16

اذا ارذل الله عبدا حظر عليه العلم 



17

روز انتقام گرفتن از ظالم، سخت تر از ستمکاری بر مظلوم است.

)نهج البالغة، حکمت341(

آن روز که عدل و داد در کار رود
بر هر چه عمل هر چه سزاوار رود

دشوارتر از ستم به مظلوم بود 
تاوان ستم که برستمکار رود

يوم العدل على الظالم اشد من يوم 

الجور على المظلوم 



برترین دارایی، نو میدی از آنچه در دست مردم است.

)نهج البالغة، حکمت342(

مي  خواهي اگر زپاکبازان گردي
در عشق حریف دلنوازان گردي

گر چشم بپوشي از نصیب دگران
سر حلقه  ي جمع بي  نیازان گردي

18

الغنى االكبر الياس عما فى ايدی الناس 



19

بر  است،  اندیشه  در حال  مدام  و  یاد خدا  به  پیوسته  مؤمن 
نعمت هاي خدا سپاسگذار و در گرفتاري ها شکیباست.

)غررالحکم، ص 90(

با لذت ذکر، هر کسي دمساز است
همواره لبش به شکر نعمت باز است
در رنج و بال رسم شکیبایي داشت
پیوسته به سوي دوست در پرواز است

الفكر  الذكر كثير  دائم  المومن 

على النعماء شاكر و فى البالء صابر



سخت ترین گناه آن است که گناهکار آن را کوچک شمارد.

)نهج البالغة، حکمت348(

باران کرم به روز و شب مي  بارد
شرط است کسي دست دعا بردارد

داني چه خطایي از همه سخت  تر است
آن را که خطا کار خفیف انگارد

20

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه 



21

شایسته نیست به سخن کسی گمان بد ببری در حالی که می 
توان برای آن برداشتی نیکو داشت.

)نهج البالغة، حکمت360(

خود را کسل از فکر پریشان نکني
با سوء نظر نزار و ناالن نکني
وقتي که میسر است تفسیر نکو
تفسیر بد از کالم یاران نکني

ال تظنن بكلمه خرجت من احد سوءا 

و انت تجد لها فى الخير محتمال 



مومن، بسیار راستگو و بسیار بذل کننده ی احسان است.

)غررالحکم،89(

هر کس که نشان راستگویان دارد
پیوسته مرام بذل و احسان دارد

از این دو صفت نیک عیان مي  گردد
در سینه  ي خود گوهر ایمان دارد

22

المومن صدوق اللسان بذول االحسان



23

تو را ادب این بس که هر آنچه را در دیگران بد مي  داني، خود 
را نیز از آن دور سازي.

           )نهج البالغة، حکمت 412(

مي  خواهي اگر نام بلندت آید
باید که از این کالم، پندت آید
رسم ادب آن است که پرهیز کني
از آن چه زغیر، ناپسندت آید

كفاک ادبا لنفسک اجتناب ماتكرهه 

من غيرک



کسی که نهان خود را اصالح کند خدا آشکار او را نیکو گرداند وکسی 
که برای دین خدا کار کند خدا دنیای او را کفایت فرماید وکسی که میان 

خود وخدا را نیکو گرداند خدا میان او ومردم را اصالح خواهد کرد.

)نهج البالغة، حکمت423(

پنهان و عیان تو دو نقشند عجین
آن را چو نکو کني نکو گردد این

با سجده به حق، قبله  ی مردم گردي
دنیا بخشندت از عمل در ره دین

24

من اصلح سريرته اصلح الله عالنيته و من عمل 

احسن فيما  من  و  دنياه  امر  الله  لدينه كفاه 

بينه و بين الله احسن الله ما بينه و بين الناس 



کسی که خود را گرامی دارد هوا و هوس را خوار شمارد.

)نهج البالغة، حکمت449(

هر کس که هواي نیکنامي دارد
خود را بنوازد و گرامي دارد 
آن کس که بزرگي خودش را فهمید
از خواهش نفس دست برمي  دارد

25

من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته



غیبت، تالش آدم ناتوان است.

)نهج البالغة، حکمت461(

در عرصه  ي زندگي که ابر است و غبار
همت کن و پاي از آب واز گل بردار

با حرف زدن پشت سر همراهان
 خود را ز ردیف ناتوانان مشمار

26

الغيبه جهد العاجز 



بدترین دوست کسیست که به خاطر او به رنج افتی.

)نهج البالغة، حکمت479(

آن یار که خاص و عام از او رنج کشند
ارباب جهان تمام از او رنج کشند
در حلقه  ي دوستان از او بدتر نیست
هر کس دگران مدام از او رنج کشند

27

شر االخوان من تكلف له 



28

دادرسي مردم و تسکین مصیبت دیدگان از کفاره  ی گناهان 
بزرگ است.

 )نهج البالغة، حکمت 24(

مي  خواهي اگر بار گران بگذاري 
آسوده قدم در آسمان بگذاري

باید که تو هم مرهم و فریادرسي
بر بال و پر شکستگان بگذاري

من كفارات الذنوب العظام اغاثه 

الملهوف و التنفيس عن المكروب



29

بزرگي پروردگار در جانت، پدیده ها را در چشمت کوچک مي نمایاند.

)نهج البالغة، حکمت 129(

تا این همه رنگ در جهانت افتد
کي رنگ خدا بر آسمانت افتد
پروا نکني زهیبت مخلوقي
 گر نقش جاللي  اش به جانت افتد

عظم الخالق عندک يصغر المخلوق 

فى عينک



30

پرهیز کن از کار پنهاني که از آشکار شدنش شرم داري.

)نهج البالغة، نامه 69(

حیف است مجال خود به غفلت ببري 
با این همه ره، ره به ضاللت ببري

پرهیز کن از کار نهاني که اگر
افشا گردد، از آن خجالت ببري

 واحذر كل عمل يعمل به فى السر 

و يستحى منه فى العالنيه



31

آن گاه که تنگدست و نیازمند شدید به وسیله  ی صدقه دادن با خداوند 
تجارت کنید) تا در روزي شما گشایشي حاصل شود (.

)وسائل الشيعة،ج 9،ص372 (

رسم صدقه داد و ستد با یار است 
آن یار که بر اهل جهان غمخوار است
یعني صدقه حکم تجارت دارد
یک سو تویي و سوي دگر دادار است

 اذا املقتم فتاجروا الله 

بالصدقه 



32

 از انجام گناهان ونافرماني هاي خدا در خلوت ها بپرهیزید زیرا 
که بیننده، خود داور و حاکم است. 

)وسائل الشيعة، ج 15، ص 239 (

در خلوت و در جمع هر آن جا هستي
در معرض چشمان تماشا هستي 

در محکمه  اي که شاهد و حاکم اوست 
یک لحظه گمان مبر که تنها هستي

اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان 

الشاهد هو الحاكم



33

به احترام پدر و معلم از جاي خود برخیز اگر چه امیر باشي.

) مستدرك الوسائل، ج15،ص203(

مي  خواهي اگر ز سربلندان باشي
در روز حساب، شاد و خندان باشي
برخیز براي پدر و استادت
هرچند زمامدار دوران باشي

قم عن مجلسک البيک و معلمک 

و لو كنت اميرا



گوهر آدمي علم او و زیبایي او خرد اوست.

)غرر الحکم، ص 41(

با گوهر علم، سینه را دریا کن
در موج حوادث عشق را پیدا کن

زنهار فریب خال و خط را نخوري
با عقل و خرد جمال خود زیبا کن

34

حسب المرء علمه و جماله عقله



ارزش آدمي به اندازه  ی همت اوست.

)نهج البالغة، كلمات قصار 47(

هر کس به همان قدر که همت دارد 
در نزد خدا و خلق، قیمت دارد
هرگز نبرد حاصلي از عمر عزیز

آن کس که کسالت و بطالت دارد 

35

قدر الرجل على قدر همته



تکبر ورزیدن، آدم بلند مرتبه را پست می گرداند.

)غررالحکم،311(

زنهار! چو پاییز زمین گیر نگردی
بی آنکه بهاری گذرد پیر نگردی

با نخوت و خودپسندی و خودرأیي
هان! جانب مرداب سرازیر نگردی 

36

التكبر یضع الرفيع



37

همان طور که تن  ها از کار خسته مي  شوند، دل ها نیز ملول و مانده 
مي  گردند، در این هنگام براي آن ها حکمت هاي تازه را بجویید.

)نهج البالغة، كلمات قصار 91(

آن سان که تن از کار گران خسته شود 
دل هاي شما نیز فرو بسته شود 
از حکمت تازه با طراوت گردید
تا سهم شما نشاط پیوسته شود

ان هذه القلوب تمل كما تمل االبدان، 

فابتغوا لها طرائف الحكم



عمل مستحب اگر به واجب زیان رساند انسان را به خدا نزدیک نمی کند.

)نهج البالغة، حکمت39(

گر نافله زخم واجباتت گردد
پرهیز از آن راه نجاتت گردد

از واجب و مستحب بگیر آن را که
سرچشمه  ي قرب و برکاتت گردد

38

ال قربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض 



39

از بخش ولو کم شرمنده مباش، که محروم کردن سائل از آن 
بي  بهاتر است.

)نهج البالغة، كلمات قصار67(

شرمنده  ی کم مباش اگر مي  بخشي
دستت چو رسید بیشتر مي  بخشي
محروم کني اگر کسي را امروز
پس کي به نهال خود ثمر مي  بخشي؟!

ال تستح من اعطاء القليل، فان 

الحرمان اقل منه  
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کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار دهد، نباید جز خود 
را سرزنش کند.

)نهج البالغة، حکمت159(

از باد، نصیب گل به جز پرپر نیست
زین صحنه برای باغ سنگین تر نیست
خود کرده هر آن که راه تهمت پیمود

اسباب مالمتش کس دیگر نیست

من وضع نفسه مواضع التهمه فال 

يلومن من اساء به الظن 


