
بسم ال الرحمن الرحیم

مجموعه ای از سخنان امام کاظم(ع)
به مناسبت سالروز ولدت آن حضرت

155ص، 3یاه، جاهل زمین تا زمانی كه یكدیگر را دوست بدارند و امانت را باز دهند و به حق عمل كنند، مشمول رحمت خدایند. (ترجمه الح(
 رآوردن[پیشواى دادگر، مؤمنى كه دست برادرش را در مال خود باز بگذارد وكسى كه در : كه براى سه كس اندوخته استپاداشی نیک دارد همانا خداوندAAرادر] بAAاز بAAنی 

)316میزان الحكمه، . (مؤمنش بكوشد
نزدیک نشده است، و این همان سخن خدای متعال استلّوج  ّ، به خداوند عزشمنؤم[برادر]  به نسبت] مواسات [= انصاف ورزیدن و یاری كردنمن با چیزی برتر از ؤم  
)545میزان الحكمه، ] (92 «هرگز به نیكوكارى نخواهید رسید مگر آنكه از آنچه دوست دارید انفاق كنید.» [سوره ی آل عمران، كه
» ه آن[شخصی نزد امام كاظم(ع) آمد و از امام حسن(ع) نقل كرد كه در برآوردن حاجت سائلی چنین فرموده كهAAدانجا كAAا بAAؤمن تAAاجت مAAگام برداشتن در راه رفع ح 

 » امام كاظم(ع) فرمود: چنین است،] و از اعتكاف همه ی عمر نیز بهAAتر اسAAت.حاجت روا شود، از اعتكاف دو ماه متوالی در مسجدالحرام در حالی كه روزه داری بهتر است.
)472، ص1(مسند امام كاظم(ع)، ج

8130میزان الحكمه، . (كوبد دیدار برادران از یكدیگر به خاطر خدا، ابلیس و سپاه او را درهم نمى یهیچ چیز به اندازه (
اظم(ع)، جAA3بپرهیز از بخل ورزیدن [به چیزی كه] در راه طاعت خدا [می توانی صرف كرد]، كه [لجرم] دوچندان آن را در معصیت خدا هدر خواهی داد. (مسند امام ك، 

)247ص
521، ص2یاه، جاز واجب ترین حقوق برادرت این است كه چیزى را كه براى او سودمند است پوشیده ندارى، نه از امور دنیایش نه از امور آخرتش. (ترجمه الح(
اك ترAAیک عالم نیک فهم در دین، كه یتیمى از یتیمان ما را - یعنى آنان كه ما را ندیده اند - با آموختن آنچه بدان نیازمند است نجات دهد، براى ابلیس سخت تر و هولن 

 از هزار عابد است؛ زیرا كه عابد همه در بند شخص خویش است، ولى عالم نگران دیگر بندگان خدا نیز هست تا آنان را از چنگ ابلیس و پیروان سیاهكار او برهاند. از این
)498، ص2یاه، جعابد ترجیح دارد. (ترجمه الحبر هزار هزار مرد عابد و هزار هزار زن رو او در نزد خدا 

ت مى باید امر به معروف و نهى از منكر كنید وگرنه نابكاران شماAAدزمام كارهایتان را به دسAAد شAAتجاب نخواهAAز مسAAان نیAAاى نیكانتAAورت دعاهAAن صAAد و در ایAAگیرن. 
)12865میزان الحكمه، (
ود را ازAAال خAAوت عیAAد، قAAر نیایAAهر كس از راه حلل براى خود و خانواده اش روزی فراهم آورد، همچون مجاهد در راه خداى عزّوجلّ است؛ و اگر از عهده [این كار] ب 

 بیت المال وام گیرد؛ و اگر بمیرد و آن وام را ادا نكرده باشد، بر امام است كه آن را ادا كند و اگر این كار را نكند بار [مسئولیت] آن بر او است. خداى عزّوجلّ  فرموده است:
 و [هزینAAه] در راهو [استفاده] در [راه آزادى ] بردگAان، و وامAAداران، ، «صدقات [=زكات]، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدی{ان [گردآورى و پخش ] آن و دلجویی شدگان

)556، ص2یاه، جهزینه زندگى ندارد فقیر و بینوا و وامدار است.  (ترجمه الحخدا، و به در راه مانده اختصاص دارد»، و آنكه 
.[امام كاظم(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود:] هر كه به واسطه ی [گفتن یا ارتكاب] آنچه مورد خشم خداست سلطانی را خشنود كند، از دین اسلم خارج شده است 

)502، ص1(مسند امام كاظم(ع)، ج
 ان؟AAدگان ظالمAAان، و یاری كننAAه لیقه ای در دوات[امام كاظم(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود:] چون قیامت فرا رسد آوازدهنده ندا دهد كه «كجایند ظالمAAی كAAكس 

)502، ص1ایشان گذاشته یا سر� كیسه ای برای ایشان بسته یا یک بار برای ایشان قلم به دوات زده است، همه را با آنان محشور كنید.» (مسند امام كاظم(ع)، ج
دAAهر كه بیعتی بشكند، یا پرچم گمراهی ای برافرازد، یا علمی [مفید] را پنهان كند، یا مالی را به ظلم نگاه دارد، یا ستمگری را در ستمش یاری رساند در حالی كه می دان 

)501، ص1او ستمگر است، همانا از اسلم خارج شده است. (مسند امام كاظم(ع)، ج
[صفوان جم{ال مى گوید:] روزی نزد موسی بن جعفر(ع) رفتم؛ به من فرمود: «اى صفوان! همه چیز تو نیكو و زیبنده است مگر یک چیز.» گفتم: «فدایت شوم، آن كدام 

 چیز است؟» فرمود: «كرایه دادن شترانت به این مرد (یعنى هارون)» گفتم: «از روى هوس و سركشی و برای انجام شكار و كار لهو به او كرایه ندادم، بلكه براى ایAAن راه،
  بلكه كاركنانم را با او مى فرستم.» فرمود: «اى صفوان! آیا پرداخت كرایه  روم]،او نمیسرپرستی این كار را به عهده نمی گیرم [و با یعنى راه مكه، چنین كردم. خود من نیز 

 فرمود: «هAAر كAAس بقAAاىبه عهده ی آنان نیست؟» گفتم: «چرا، فدایت شوم!» فرمود: «آیا باقى ماندن ایشان را تا زمان گرفتن كرایه ات دوست مى دارى؟» گفتم: «آرى.» 
)419، ص1ایشان را دوست داشته باشد از ایشان است، و هر كس از ایشان باشد، اهل دوزخ است.» (مسند امام كاظم(ع)، ج

ت جلّو ّ پیوند با خداى عز یگمان رشتهكسى كه برادرش براى رفع گرفتارى یا حاجتى به او پناه ببرد و او بتواند پناهش دهد اما ندهد، بىAAه،. (را بریده اسAAمیزان الحكم 
317(
250، ص3یاری رساندن تو به آن كه ضعیف است از برترین صدقات است. (مسند امام كاظم(ع)، ج(
75ص، 6یاه، جكار نیكى كه براى مؤمنى انجام شود جز با سه چیز نیک به شمار نمى آید: كوچک شمردن آن، پنهان داشتن آن و شتاب ورزیدن در آن. (ترجمه الح(
،دAAت بزنAAرادرش تهمAAه بAAه بAAهر مؤمنی برادر مؤمن دیگر است، آن هم [چون] برادری از پدر و مادرش، اگر چه [به ظاهر] از پدر و مادر او نباشد. ملعون است كسی ك 

 ملعون است كسی كه برادرش را فریب دهد، معلون است كسی كه برای برادرش خیرخواهی نكند و ملعون است كسی كه غیبت برادرش را بكند.» (مسند امام كAAاظم(ع)،
)467، ص1ج
[:هشام بن ح�ك�م می گوید]  ود) می فروختم. روزی امام كاظم(ع و كم نور] بود لباس[من در مكانی كه سایه دارAAن فرمAAه مAAت و بAAن گذشAAام: «بر مAAروش در! ای هشAAف 

)568، ص5ج یاه، .» (ترجمه الحاست، و غش{ حلل نیست فریب]=مكان هایی كه سایه دار [و كم نور] باشد غش{ [



ا آنAAدرم تAAود، و پAAسخاوتمند� خوش خلق در حمایت خداست؛ خداوند رهایش نمی كند تا او را به بهشت درآورد؛ و خداوند پیامبری را مبعوث نكرد مگر آنكه سخاوتمند ب 
)249، ص3هنگام كه درگذشت همواره مرا به سخاوت و خوش خلقی سفارش می نمود. (مسند امام كاظم(ع)، ج

تیAAرده و آشAAو كAAدر روز قیامت آوازدهنده ای ندا در دهد كه: «هان! هر كه بر عهده ی خدا او را پاداشی است برخیزد» ؛ پس بر نخیزد مگر آن كس كه [در زندگی] عف 
)249، ص3داده باشد، كه اجر او با خداست. (مسند امام كاظم(ع)، ج

،در دین خدا نیک فهم شوید، كه نیک فهمی كلید بصیرت و كامل كردن عبادت است، و دستاویز به سوی جایگاه های والست، و مرتبت هایی بزرگ در دین و دنیا است 
 و برتری� نیک فهم در دین بر عابد همچون برتری خورشید است بر ستارگان، و آنكه در پی نیک فهمی در دینش بر نیاید خداوند از هیچ عمAAل او راضAAی نمی شAAود. (مسAAند

)249، ص3امام كاظم(ع)، ج
اهش وAAد در كAAدنی نمی یابAAزون شAAتن افAAهر كه امروز و فردایش یكسان باشد زیان دیده است، و هر كه فردایش بدتر از امروزش باشد ملعون است، و آن كه در خویش 

)251، ص3نقصان است، و آن كه نفسش [پیوسته] رو به كاهش و نقصان می رود مرگ برای او بهتر از زندگی است. (مسند امام كاظم(ع)، ج
هAAادی كAAورد اعتمAAراد مAAرادران و افAAا بAAینی بAAرای همنشAAبكوشید كه اوقاتتان در چهار كار باشد: ساعتی برای مناجات خداوند، وساعتی برای كسب معاش، و ساعتی ب 

 عیب هایتان را به شما می شناسانند و در باطن با شما خالصند، و ساعتی كه برای نیازها و لذت های غیر حرام كنار می گذارید، و [بهره گیری از] این ساعت شما را در [انجAAام
تكلیف�] دیگر ساعات توانا می سازد.

 به خویشتن نه وعده ی فقر دهید و نه طول عمر، كه هر كس با خویش حدیث فقر كند بخل ورزد، و هر كه با آن سخن از طول عمر گوید حرص آورد. برای نفس خویش،
 با فراهم آوردن آنچه از حلل می خواهد، بهره ای از دنیا معین كنید، بدانگونه كه نه جوانمردی را آسیبی رساند و نه در آن اسرافی باشد؛ و از این كار برای انجام امور دیAAن

)248، ص3یاری جویید كه روایت شده «از ما نیست آن كس كه دنیایش را برای دینش یا دین خویش را برای دنیایش ترك گوید.» (مسند امام كاظم(ع)، ج
اظم(ع)، جAAام كAAند امAAص3تجربه ها برای تأدیب كفایت كنند، و گذر ایام برای پندآموزی بس باشد، [...] و یاد مرگ برای بازداری از گناه و نافرمانی كافی است. (مس ،

250(
[بر سر گوری حاضر شد، فرمود:] چیزی كه آخرش این است سزاوار است كه از همان آغاز به آن دل نبندند، و چیزی كه آغازش این  است شایسته است كه از فرجام آن 

)247، ص3بیم برند. (مسند امام كاظم(ع)، ج
ترین و لزم،شوى و ضرورى ترین عمل براى تو عملى است كه در برابر آن بازخواست مى،سزاوارترین دانش براى تو آن دانشى است كه عملت جز با آن درست نشود 

 ترین دانش آن دانشى است كه بر عمل تو در این دنیAAا بیفزایAAد. بنAAابراین بAAه دانسAAتنفرجام و نیک،دانش براى تو دانشى است كه صلح و فساد دلت را به تو نشان دهد
) 14259میزان الحكمه، . (افزاید غافل مباش و از دانستن چیزى كه فروگذاردنش بر نادانى تو مى،رساند مپردازچیزى كه ندانستن آن زیانى به تو نمى

:ودAAه.» فرمAAت: «نAAامام كاظم(ع) به شخصی كه [از خدا] طلب مرگ می كرد فرمود: «آیا بین تو و خدا خویشاوندی ای است كه به واسطه ی آن تو را حمایت كند؟» گف 
 «آیا تو را اعمال نیكی است كه برای خویش پیش فرستاده باشی و بر گناهانت افزون باشد؟» گفت: «نه.» فرمAAود: «پAAس تAAو [بAAا تمنAAّای مAAرگ] هلكAAت ابAAدی را آرزو

)251، ص3می كنی!» (مسند امام كاظم(ع)، ج
]خداوند تبارك و تعالی آنان كه اهل تعقل و فهمند را در كتابش بشارت داده و گفته: «پس بندگانم را بشارت ده ؛ همان كسانی را:] در سفارش به هشام بن حكم فرمود 

 ] [...] ای هشAAام،17-18كه به سخن گوش می دهند و آنگاه از بهترین آن پیروی می كنند، اینانند كه خداوند هدایتشان كرده است و اینانند كه خردمندانند» [سوره ی زمر، 
 نه، بلكAAه از چیAAزى"؛ مى گویند: "د از آنچه خدا نازل كرده است پیروى كنی"سپس خداوند آنان را كه تعقل نمی كنند نكوهش كرده و فرموده: «و چون به آنان گفته شود: 

  و فرمAAوده: «قطعAAا�]170[سAAوره ی بقAAره، آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك نمى كرده و به راه صواب نمى رفته انAAد؟» "كه پدران خود را بر آن یافته ایم، پیروى مى كنیم. 
] 22بدترین جنبندگان نزد خدا كران و للنی اند كه تعقل نمی كنند.» [سوره ی انفال، 

 [...] ای هشام، خلق را به طاعت خدا گماشته اند و نجات و رهایی جز به طاعت نیست، و طاعت به واسطه ی علم است، و علم به آموختن كسب می شود، و آموختن با تعقل
صورت پذیرد.

دنیا به آب دریا مى ماند؛ هر چه تشنه كام از آن بنوشد تشنه تر شود تا سرانجام او را بكشد.[...] ای هشام، 
 .دشت هموار و نرم روید نAAه بAAر سAAنگ سAAخت كشت درهمانا [...] ای هشام، از تكبر بگریز كه هر كس به اندازه ی دانه ای كبر در دل داشته باشد به بهشت در نیاید [...] 

 و دانایى قرار   داده و تكبر را از ابزار نادانى. خردرا ابزار تواضع  زیرا كه خداوند ؛متكبر گردنفرازقلب در و نه  متواضع می بالدشخص قلب در  است، حكمت نیز چنین
 [...] ای هشام، در بندگان چیزی كه برتر از عقل باشد تقسیم نشده است. خواب عاقل از شب بیداری جاهل برتر است، و خداوند هیچ پیAAامبری را برنینگیخAAت مگAAر آنكAAه

عاقل بود آنچنان كه عقلش از [دستاورد] همه ی تلش های كوشندگان برتر بود، و هیچ بنده ای واجبی از واجبات خدا را به جا نیاو�ر�د جز آنگاه كه در آن تعقل كند.
 لیAAد وبیاآبAAرو را فرسAAاینده ی جوانمردی هاسAAت، و رباینده عقAAل چشمداشت به مخلوق را در خود بمیران، زیرا طمع و چشمداشت كلید هر خوارى است و [...] ای هشام، 

 .ببرددانش را 
 نزدیک ترین خیر به پاداش، نیكوكاری است و مكافات ستم از همه ی كیفرها سریع تر آید. بدترین بندگان خدا كسی است كه از همنشینی با او بAAه خAAاطر زبAAان بAAدش [...]

در آتش افكند؟ و از خوبی اسلم آدمی ترك امور بیهوده است. (تحف العقول، باب سخنان امام كاظم(ع))د�ر�ویده های زبانشان اكراه داشته باشند، و آیا مردم را چیزی جز 
،(ع)در شگفتم از آنان كه از خوراك و نوشیدنی ای از ترس بیمار شدن می پرهیزند، كه چگونه از ترس آتشی كه در تنشان افتد از گناهان نمی پرهیزند! (مسند امام كاظم 
)250، ص3ج
مردی از بنی اسرائیل خداوند را چهل سال عبادت كرد و سپس قربانی ای انجام داد اما از او پذیرفته نشد. پس با خویشتن گفت: «این بر تو نرسید جز از خود تو و گناهی 

 از عبادت چهل ساله ات برتر است.» (مسند امام كAAاظم(ع)،] خود را نكوهش كردی نیست مگر برای تو.» پس خداوند تبارك و تعالی به او وحی فرمود كه: «این كه [نفس
)486، ص1ج
215، ص3هر گاه كسی از شما بیمار شد به مردمان اجازه دهد كه نزد او آیند، زیرا هیچ كس نیست مگر آنكه او را دعایی مستجاب است. (مسند امام كاظم(ع)، ج(


