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کلمه چهاردهم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 
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چهاردهمکلمه : علویّات

ریب نوازی خدای تعالیغ

َعُه اْْلَقْ َربُ َمْن  (۱۴کلمه . البالغة، فنهج ).اْْلَبْ َعدُ أُتِيَح َلهُ َضي َّ

.(دورکه نزديک ضايع گردانش، فراهم آورده شده بوده باشد برايش آن (

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is abandoned by
the near, the far has been prepared for him.



چهاردهمکلمه : علویّات

غریب نوازی خدای تعالی

:خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید•

(يوسف۱۲:۲۱)"َمْثواهُ َو قاَل الَِّذي اْشََتاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه َأْكرِمي"

("!گرامی دار پرتگاهش را"آن که خريدش از مصر، به زنش گفت، و ")

:حافظ•

رسيدز قعر چاه برآمد به اوج ماه مصر به رغم برادران غيورعزيز 

:و باز در قرآن کریم آمده است•

رنَن َجْنِب اَّللَِّ َو ِإنْ ما فَ رَّْطُت يفَعلىتَ ُقوَل نَ ْفٌس اي َحْسَرتىَأن ِِ ا َن السَّ ِِ (  الّزمر۳۹:۳۶) ُكْنُت َل

(مترديد من از ريشخندكنندگان بوددريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم، بى: كسى بگويد[ مبادا]تا )



چهاردهمکلمه : علویّات

غریب نوازی خدای تعالی

(:۱۰۲، ص ۱اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة، جعوالي )فرمود -سلّمعلیه و آله و -صلی هللا-رسول هللا•

ا َبَدأَ طُوَب ِإنَّ  َِ ْسََلَم َبَدأَ َغرِنباً َو َسيَ ُعوُد َغرِنباً َك لِْلُغَرََبِء اْْلِ
!(بادا غريبانفرخنده همانا، اسالم غريبانه آغاز شد، و به زودی بازگردد به غريبی چنان که آغاز کرد، )

َو َما اْلُغَرََبُء؟: ِقيلَ 
(غريبان کيانند؟: پرسيده شد)

زَّاُع ِمَن الَقَباِئلِ : قَالَ  .الن ُّ
.(کنده شدگان از قبيله ها: فرمود)



چهاردهمکلمه : علویّات

معيّت حق با خلق

:میفرمودسفرشدرپروردگارشسویدعاءدرسلّم،وآلهوعلیههللاصلیهللا،رسول•

اِحبُ أَْنتَ اللَُّهمَّ  َفرِ يف الصَّ اْْلَْهلِ يف اْْلَِليَفةُ وَ الظَّْهرِ َعَلىاْْلَاِملُ وَ السَّ
!(خانداندرجانشينوپشت،بربرندهوسفر،همراهتويیخدايا،بار)

:موالنا، جالل الّدین محّمد بلخی، در غزلیّات•

ای مـادر و پـدر تو ُجز تو نََسب نديدمای َشمس و ای قََمر تو ای َشْهد و ای ِشَکر تو

هم پُشت و هم پناهی ُکْفَوت لَقَب نديدمای عـشـقِ  بـی تَـنــاهــی ِوْی َمـْظـَهـــِر الـهــی

نديدماصـِل هـمه َطلَب تو در تو َطلَب پــوالدپـاره هــايــيــم آهــن ُربــاست عـشـقَـت



چهاردهمکلمه : علویّات

درگاه اميد

:۱۰۴بخشمثنوی،دومدفتردربلخی،محّمدالّدینجالل،موالنا•

جـاِن صـاِحـب واقِعه گـويـد بلیولیَگـرچـه َدعـوی می نِمايَـد اين، 

تـی َکْز َحـق  روی و آواِز پَيَمبَر ُمْعجـزه ستَمـزه ستدر دِل هر اُمَّ

ـت در َدروْن َسْجـده ُکندجاِن چـون پَيَمبَر از بُـرون بـانگـی َزنَد اُمَّ

کسی نَْشنيده باشد گوِش جاناز زان که ِجْنِس بانِگ او اَْنَدر جهان

از زبـاِن َحـق ُشنـود اِنّی قَريبآن غـريـب از ذوِق آواِز غـريـب

:ابو سعید ابو الخیر•

محتاج گدا و پـادشـاهـم نکنیرب دِر خلق تکيه گاهم نکنیيا 

نکنیموی سفيد رو سياهم با سيَهم سفيد کردی به کرمموی 

تا چند روم دربدر و جای به جایخالق ذوالجالل و ای بار خدایای 

يا قـفـل مهـّمـات مـرا دربگـشـایخـانـه ی امـيــد مــرا در دربـنــديا 


