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دویست و بیست و دوم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 

۲۰۲۰–۰۵–۰۵؛ ۱۳۹۹–۰۲–۱۶؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۱سه شنبه



دومدویست و بیست و : علویّات

غفلت کریم

(۲۲۲قصار، کلمات ).َيَ ْعَلمَ ت ه ََعمَّاَِمْنََأْشَرِفَأَفْ َعاِلَاْلَكِرمِيََغْفلََ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ

!(شريف ترين افعال کريم، غفلت اوست از آنچه می دانداز : فرمود-عليه الّسالم-او)

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said :Of the most dignified acts of a
noble person is his ignoring what he knows.
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اشاراتی قرآنی

:مي فرمايدتعالى خداي •

ْنسان َماََغرََّكَِبَربِ َكَايَ• ای انسان چه چيزی ترا مغرور ساخت نسبت به پروردگار )( هود۱۱:۱۱۳)اْلَكرمِيَأَي َُّهاَاْْلِ

!(؟کريمت

َِكراماًَ• دهند، و چون و آنان كه گواهى زور نمى( )الفرقان۲۵:۷۲)َوَالَّذيَنَالََيْشَهد وَنَالزُّوَرََوَِإذاََمرُّواَِِبللَّْغِوََمرُّوا

.(بر ياوه بگذرند، کريمانه بگذرند

و بندگان رحمان ( )الفرقان۲۵:۶۳)اِهل وَنَقال واََسالماًَِعباد َالرَّْْحِنَالَّذيَنَََيْش وَنََعَلىَاْْلَْرِضََهْوانًََوَِإذاَخاطَبَ ه م َالََْوَ•

د، مخاطب سازن[ به سخنى ناروا]روند، و چون نادانان ايشان را آنانند كه بر زمين با فروتنى و نرمى راه مى

(.گويند سالم
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اسم مبارک اْلَكریم  

كريمکهتاسآنسخىوكريمبينفرقو.است(رسانندهنفعبسيارومنعم)نفّاحسخىهماناوو"اْلَكريم  "•

نهمی شود،ناميدهكريمتعالیخدایو،سؤالهنگاماستمعطىسخىولی،طلببدوناستفراوانإحسانش

اوست،مکراز.می بخشدکهبهاينکهازنداردباکیونمی سازد،سؤالمحتاجراتوکهاستکسیاوپس،.سخى

می فرمايدوعفوسؤالبدونمی بخشدطلب،بدونمی نمايداحسانواستحقاق،قبلنعمتبهمی فرمايدابتداءاينکه

کسیاوهکاستشدهگفتهو.رااعمالمی رساندنفعکهاوستاينبلکهاعمال،رااونمی رسانندنفعجدال،بدون

را،سيئاتمی کندعفووسؤال،بدوبخواهدکههرگونهوبخواهد،کههرکسبهبخواهد،راهرچهمی بخشداست

.راقليلعملمی دهدجزيلثوابورا،عيوبمی سازدمخفىو

آنکهتاسسبحان.واسعکرمشودائم،إحسانشباشد،کثيرعطايشفعل،وصفتوذاتدراستجميلکريم•

ايعضکند،کفايتوببخشدشود،درخواستچونونمايد،وفاءکند،عدهوچونوببخشد،گيرد،سختچون

کسیمکريگفتعطاءابن.استآمدهاوپناهدرکهراکسینکندترکواست،آوردهسویرویراکسینسازد

.بر نمی گردنداوازآمالکهاست
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اسم مبارک اْلَكریم  

آيد،اودربرفقيرباشد،زيادکريمصبراگرورود،اودربرشتابانکريمآينههرباشد،زيادمحتاجصبراگر•

.مذمومجوادکريمازواست،ممدوحفقيرمحتاجازصبرليکن

بمرتکهرگاهگناهکارگرانعصيانرویپيشهميشهتوبهومغفرتباببودنگشودهاوست،کرمازو•

ََل مَْوَََهنَّمََجَََعذابَ فَ َله مَْيَ ت وب والََْث َّناتَِاْلم ْؤمَِوََاْلم ْؤِمنيََفَ تَ ن واالَّذينََِإنََّ"فرمود،تعالیخدای.شدندگناهانومعاصی
وبهتسپسکردند،گرفتاررامؤمناتومؤمنينكهکهکسانیبرایمحققاَ،)(البروج۸۵:۱۰)"اْْلَريقََِعذابَ 

بهگربنگفت،کريمه،آيهاينمورددرهللا،رحمهبصری،حسن.(استسوزانندهعذابىوجهنم،عذابنکردند،

.مغفرتوتوبهبهمی کنددعوتراآنهاکهاستسبحانخدایاينولیکشتند،رااولياءجود،وکرماين

خلقابحسبهکسیچهگفتوآمدسلّم،وآلهوعليههللاصلیاکرم،نبینزداعرابی مردیکهاستشدهنقل•

گفتاعرابی.تعالیوتبارکهللا،فرمودسلّم،وآلهوعليههللاصلیاکرم،نبیهللا؟رسولياقيامتروزمی رسد

چهازی،اعرابایفرمودسلّم،وآلهوعليههللاصلیهللا،رسول.اعرابیخنديدپس،.آریفرمودخودش؟اوآيا

.ورزدتسامحکند،حسابچونوکند،عفوگيرد،سختچونکريمگفت!می خندی؟
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اسم مبارک اْلَكریم  

منماناه:فرمودسلّم،وآلهوعليههللاصلىهللا،رسولچنانچهنيست،حّدیآنبرایواستواسعخداكرمو•

آوردهکهاستمردیآن،ازخروجنظرازنارأهلآخرينوجنّت،دخولنظرازجنّتأهلآخرينکهمی دانم

وردی،کچنانوچنينروزآنمی شودگفتهپس،.رااوصغيرذنوباوبرکنيدعرضهمی شود،گفتهمی شود،

هاينکازاستبيمناککهاستحالیدراينکرد،نتوانمإنكارآری،می گويد....چنان،وچنينروزفالن

ی گويد،م.استحسنه ایبرايتسيئه ایهرجایبهئمی شود،گفتهبدوآنگاه.شودعرضهاوبركبيرشگناهان

!نديديمشاناينجادرکهکردمکارهايیمنپروردگارا،

باسلممراحديثاين).شدپيداپسينشدندان هایحتىچنانکهخنديدسلموآلهوعليههللاصلىهللا،رسول•

(استکردهنقلعنه،هللارضیابوذر،طريقازازالفاظدراندکیاختالف
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عبدالکریم

:می گفتمی رسيد،مسجددربهالّسالم،عليهمجتبی،حسنامامچون•

ء،املسىعنيتجاوزانامنَ احملسنََامرتقدوء ،املسيااتكقدحمسنايببابك،عبدكببابك،سائلكببابك،ضيفكاَلى
َعنََِتَجاَوزََي َََأنَِْمنَّااْلم ْحِسنََأََمْرتَََقدَْوََءَ ياْلم سََِأاَتكَََقدَْحم ِْسنَ ايََق لَْث َّ.كرميايعندكماجبميلعندىماقبيحعنفتجاوز
ايََِمنِ َتَ ْعَلمَ َماقَِبيحََِعنَََْتَاَوزَْوََحم َمَّدَ آلَِوََحم َمَّدَ َعَلىَصل َِدَ حم َمََّآلَِوََحم َمَّدَ فَِبَحق َِءَ اْلم ِسيَأانََوََاْلم ْحِسنَ أَْنتََوََءَِاْلم ِسي

..اْْلِْكرَامَِوََالَْاَللََِذا

خدایکهاستیکس"اْلَكريم  َعْبد  ":گويدمیاإللهامأهلإشاراتفیاإلعالملطائفدرقاسانیعبدالرّزاقمولی•

اسمهرمظاوباشدبودهپس،.آنرذايلازباشدگرداندهخالیواخالق،مکارمبهرااوباشدساختهآراستهتعالی

، حکمازراودخخروجامتناعمی بيندنتيجه،در.عبوديبتحقيقتبررااوباشددادهقرارشاهدحقّ کهاْلَكريم 

بهرمکوجودداردآناقتضایبدانچهمگر[راچيزی]نمی سازدمحکمونمی کندحکمکهاو،کريمانهربوبيّت

.واسعتامنعمت هایازحکمتشراآندارداقتضایآنچهشمولخاطر
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عبدالکریم

کرمبهظنشنيکوست،پس:(ادامه)گويدمیاإللهامأهلإشاراتفیاإلعالملطائفدرقاسانیعبدالرّزاقمولی•

اگرن،مبندگاناى"است،آمدهقدسيهکلماتدرچنانچهذنبی،هيچاوکرمجنبدرنمی باشدبزرگکهمواليش،

لكدرآنباشند،بودهشمامردانازيکیقلبپاكترينبرشما،جنّ وانسازشما،آخرينواولين چيزىمنم 

بودهشمانازمردايکیقلبپليدترينبرشما،جنّ وانسازشما،آخرينواوليناگرمن،بندگاناى.افزايدنمى

لكازآنباشند، نبيندوجهیم،کريعبوديّتيعنیعبوديت،اينبهباشدبودهمحقّقکسی،."نمی کاهدچيزىمنم 

:آندرنمودمقيامکههنگامیگفتم،عبوديت،اينلسانبهوعبيد،جميعذنبوحقّ کرمموازنهبرای

م ض   امََِغیَ الکرميعبدََإنََّعب دلکأنَّنیاْلمرحاِصلَ 
(نمی شودگرفتهگروگانکريمعبدوتوامعبدمنکهاستاينامرحاصل)

الکرميََِدأبَ الغفرانََأنَ غیََذنوِباقََتَفتَ إن یصحيحو
(استکريمشيوهکردنغفرانکهدرستیبهليکنشدممرتکبراذنوبیمنکهاستصحيحو)
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کجاست کرمت ای کریم؟

:حافظ•

آمده ايمگناهغرقکرمبحرايندرکهکجاستتوفيقکشتیایتوحلملنگر

آمده ايمسياهنامهعملديوانبهکهببارخطاپوشابرایمی رودآبرو

نکوکاریدميکمنچوبدکاریجایبرکندوفاداریماباکرمرویکزکيستآن
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کجاست کرمت ای کریم؟

آنَمْخلص  بَیان  وَچنگیپیر  ق ّصۀبَقیۀ–۱۰۳بخش–اّولدفتر–موالنامثنوی•

َرغيفيکَرهين  بی َکْسبیز  ش دَضعيفوگشتپيرترم طربکهچون

هلَتَموع مرگفت َخسیباخداياکردیل ْطف هابَسیدادیم 

نَوالروزیمنز  نَْگرفتیبازسالهفتادَوْرزيده امَمْعصيت

ْهمان  امروز،َکسبْ نيست تواَمکان  َزنَم،توبَهر  َچنگتواَمم 

بْ گورستان  سوی  للََاّ جوش دوبَرداشتراَچنگ آه گويَثر 

قَْلب هاپَذيردنيکويیبهَگرابريشم بَهاَحقْ ازخواهمگفت


