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پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

تجارت با خدای تعالی

(۲۵۰کلمه . البالغة، فنهج ).ِِبلصهَدَقةِ فَ َتاِجُروا اَّللهَ ِإَذا أَْمَلْقُتمْ 

.(صدقهچون تهی دست شديد، با خدا تجارت کنيد با (

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you fall into
destitution, trade with Allah through charity.



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

فضیلت صدقه دادن

:خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید

الوَ اسِ النه رائءَ ماَلهُ يُ ْنِفقُ َكالهذياْْلَذىوَ ِِبْلَمن ِ َصَدقاِتُكمْ تُ ْبِطُلواالآَمُنواالهذينَ أَي َُّهااي•
يَ ْقِدُرونَ الَصْلدا  ََتََكهُ فَ واِبل  َفَأصابَهُ تُراب  َعَلْيهِ ْفوان  صَ َكَمَثلِ َفَمثَ ُلهُ اْْلِخرِ اْليَ ْومِ وَ ِِبَّللهِ يُ ْؤِمنُ 
(البقرة۲:۲۶۴)رينَ اْلكافِ اْلَقْومَ يَ ْهِديالاَّللهُ وَ َكَسُبواِمهاء  َشيْ َعلى

بَ عُ َصَدَقة  ِمنْ َخْي  َمْغِفَرة  وَ َمْعُروف  قَ ْول  • (البقرة۲:۲۶۳)َحليمَغِني اَّللهُ وَ أَذى  هايَ ت ْ



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

فضیلت صدقه دادن

:در جای دیگر خدای متعال در قرآن کریم می فرماید

الرهحيمُ الت هوهابُ وَ هُ اَّللهَ َأنه وَ الصهَدقاتِ ََيُْخذُ وَ باِدهِ عِ َعنْ الت هْوبَةَ يَ ْقَبلُ ُهوَ اَّللهَ َأنه يَ ْعَلُموالَْ أَ •
(التّوبة۹:۱۰۱)

بُ َلة  ُكل ِ يفَسناِبلَ َسْبعَ أَنْ بَ َتتْ َحبهة  َثلِ َكمَ اَّللهِ َسبيلِ يفأَْمواََلُمْ يُ ْنِفُقونَ الهذينَ َمَثلُ • َحبهة  ِماَئةُ ُسن ْ
(البقرة۲:۲۶۱)َعليم  واِسع  اَّللهُ وَ َيشاءُ ِلَمنْ ُيضاِعفُ اَّللهُ وَ 



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

جزای روزه دار

:َعزه َو َجله -اَّللهُ يَ ُقوُل 
فَ ْرَحَتاِن  لِلصهائِمِ  ُشْربَُه ِمْن َأْجِلي، َو الصهْوُم ُجنهة ، وَ الصهْوُم ِل َو َأََن َأْجزِي ِبِه َيدَُع َشْهَوَتُه َو َأْكَلُه وَ 
ََْيُع ِعْنَد اَّللهِ فَ ْرَحة  ِحنَي يُ ْفِطُر َو فَ ْرَحة  ِحنَي يَ ْلَقى َربهُه، َو لََ  .اْلِمْسكِ  ِمْن رِيِ  ُلوُف َفِم الصهائِِم َأ

The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said, "Allah said: The Fast is for Me and I will give the reward
for it, as he (the one who observes the fast) leaves his sexual desire, food and
drink for My Sake. Fasting is a screen (from Hell) and there are two pleasures
for a fasting person, one at the time of breaking his fast, and the other at the
time when he will meet his Lord. And the smell of the mouth of a fasting person
is better in Allah's Sight than the smell of musk." (See Hadith No. 128, Vol. 3).



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

او خود ِعوضی است برای بندگان

:می فرمايدتعالی خدای 

ُهَو ُُيِْلُفُه َو ُهَو ء  ف َ  يَ ْقِدُر َلُه َو ما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشيْ ِإنه َرّبِ  يَ ْبُسُط الر ِْزَق ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه وَ ُقْل 
( سبأ۳۴:۳۹)الرهازِقنَي َخْيُ 

تنگاوبراىياگشادهبخواهدكهبندگانشازكسهربراىراروزىكهاستمنپروردگارحقيقت،در:بگو)

.(استدهندگانروزىبهتريناوو.دهدمىاوراعوضشكرديدانفاقراچههرو.گرداندمى



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

او خود ِعوضی است برای بندگان

(:۵۹فراز )کبیر جوشن دعای 

َمنْ ِفيقَ شَ ايَ ،َلهُ اَلُمُِيعَ َمنْ ُمُِيعَ ايَ ،َلهُ اَلََِبيعَ َمنْ ََِبيعَ ايَ ،َلهُ اَلَحِبيعَ َمنْ َحِبيعَ ايَ 
أَنِيسَ ايَ ،َلهُ لَ اَلَدلِيَمنْ َدلِيلَ ايَ ،َلهُ اَلُمِغيثَ نْ مَ ُمِغيثَ ايَ ،َلهُ اَلَرِفيقَ َمنْ َرِفيقَ ايَ ،َلهُ اَلَشِفيقَ 

.َلهُ صاِحعَ اَل َمنْ صاِحعَ ايَ ،َلهُ اَلراِحمَ َمنْ راِحمَ ايَ ،َلهُ اَلأَنِيسَ َمنْ 



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

قبول اهل دل

(:احسانباب دوم در بوستان، ) سعدی •

در خانه بر روی سائل ببستکه مغروری از کبر مستشنيدم 

گرم و آه از تف سينه سردجگر کنجی فرو ماند و بنشست مردبه 

بپرسيدش از موجب کين و خشميکی مرد پوشيده چشمشنيدش 

جفايی کز آن شخصش آمد به رویگفت و بگريست بر خاک کویفرو 

يک امشب به نزد من افطار کنای فالن ترک آزار کنبگفت 

به خانه در آوردش و خوان کشيدخلق و فريبش گريبان کشيدبه 

ايزدت روشنايی دهادبگفت آسود درويش روشن نهادبر 

بديدديده بر کرد و دنيا سحر از نرگسش قطره چندی چکيدشب 



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

قبول اهل دل

(:احسانباب دوم در بوستان، ) سعدی •

که آن بی بصر ديده بر کرد دوشحکايت به شهر اندر افتاد و جوش

که برگشت درويش از او تنگدلاين سخن خواجه سنگدلشنيد 

که چون سهل شد بر تو اين کار سخت؟حکايت کن ای نيکبختبگفتا 

بگفت ای ستمکار آشفته روزبر کردت اين شمع گيتی فروز؟که 

مشغول گشتی به جغد از همایکه کوته نظر بودی و سست رایتو 

کردی تو بر روی وی در، فرازکه روی من اين در کسی کرد بازبه 

به مردی که پيش آيدت روشنیبوسه بر خاک مردان زنیاگر 

غافلندهمانا کز اين توتيا که پوشيده چشم دلندکسانی 



پنجاهمکلمه دویست و : علویّات

قبول اهل دل

(:احسانباب دوم در بوستان، ) سعدی •

سر انگشت حيرت به دندان گزيدبرگشته دولت مالمت شنيدچو 

مرا بود دولت به نام تو شدشهباز من صيد دام تو شدکه 

فرو برده چون موش دندان آز؟چون به دست آورد ُجّره بازکسی 

ز خدمت مکن يک زمان غافلیگر طلبکار اهل دلیاال 

يک روزت افتد همايی به دامکه ده به گنجشک و کبک و َحمامخورش 

اميد است ناگه که صيدی زنیهر گوشه تير نياز افکنیچو 

ز صد چوبه آيد يکی بر هدفهم بر آيد ز چندين صدفُدری 


