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کلمه شانزدهم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 

۲۰۲۰–۰۵–۰۶؛ ۱۳۹۹–۰۲–۱۷؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۲چهارشنبه



شانزدهمکلمه : علویّات

اعتماد بر خدای متعال

َيََ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ َلِلأَمَقاِديِرََحَّتَّ َاْلأ م ور  ِِرََِتِذلُّ ْأ َالَّْ َِِ  ُ َْأ ْأ َا ََ (۱۶ار، قصکلمات ).َُك و

!(ر باشدمرگ در تدبي[ گاه]ذليل باشند امور در برابر تقديرها تا آنجا که : فرمود-عليه الّسالم-او)

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said :All matters are subject to destiny,
so much so that sometimes death results from planning.
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اشاراتی روایی

َصلىَهللاَعليهَوسلمَيَ وأًماَعِنَ• ََرس وِلَاَّللَِّ َُ ََخلأ َك نأت  ِأِنََعبَّاٍس،ََقاَل َفظَِ":َقالََف ََا ََكِلَماٍتَاحأ َأ َعلِِم َك اَّللَََََّيَغ اَلم َِإِّنِ
َأِلَاَّللَََّوََ ه ََت َاَهَكَِإَذاََسأَلأَتََفاسأ ْأ َفِظَاَّللََََّتَِ َََيأَفظأَكَاحأ َِِبَّللَِّ َِْعنأ َْ َعنأَتََفاسأ ْأََ…ِإَذاَاسأ َعَليأَكَر ِفَعتََِق َاْلَقأاَلم ََوََكَْ َبه َاَّللََّ 

 َُ ."ََجفَِّتَالصُّح 
َرَِوايَِةََغرأَِالِتِِأِمِذيََِِوَ• ه َأماَمَك،َتَ َعرَّفَأ:َ"ِِ ْأ َفِظَاَّللََََّتَِ ِة،َوََاحأ َّْ َالشِِ َالرََّخاِءَيَ عأرِف َكَِِ َِِ طَأَََإََلَاَّللَِّ ََماََأخأ ََّ ََأ َكََلََأاعأَلمأ

َالنَّ ََّ ََأ ِطَئَك،ََوَاعأَلمأ َلِي خأ َيُك نأ َلِي ِصيَبَك،ََوََماََأَصاََِكََلََأ َالأَفرََ ََم َََيُك نأ َأ َرََمَ َالصَِّرأِ،ََوََأ رًاالأَُكرأِب،صأ ِرَي سأ ََمَ َالأع سأ ََّ ".َوََأ
َالرَّْحأَِنَِأن ََسالٍَّمَ•  ْ ثَ َناََعبأ َّْ َح ََأِبَه َري أَرَة،َ...َاْلأ َمِحيُّ َالنَِّبََّصلىَهللاَعليهَوسلمََقاَلَ-رضىَهللاَعنهَ-َعنأ ََّ ص وم واَ"َأ

ِمل واَالَأ ََفَأكأ َيََعَليأُك مأ َغ مِِ َأ يَِِْهََفِإ يَِِْهََوَأَفأِطر واَِلر ؤأ دََِلر ؤأ َْ (الصيامکتاب )."َع

Abu Huraira reported Allah's Messenger (ملسو هيلع هللا ىلص) as saying: observe fast on sighting it (the new 
moon) and break (fast) on sighting it (the new moon), but if the sky is cloudy for you, then 
complete the number (of thirty).
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غبار دل

:حافظ•

خرقه جايی گرو باده و دفتر جايیهمه دير مغان نيست چو من شيدايیدر 

رايیاز خدا می طلبم صحبت روشن دل که آيينه شاهيست غباری دارد

:سعدی•

بجويیگر او مراد نبخشد تو کيستی که به اختيار تو سعدی چه التماس برآيد

ورت شب به غيب نزديک تر است و با تقدير مناسبت تر، چه تقدير ص:فرمایدشیخ اکبر ابن عربی می •

.نمی گيرد مگر به نحو غيبی در نفس انسان
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تاثیر افعال درعالم هستی

باز ُگفتِن بازرگان با طوطی آنچه دید از طوطیاِن ِهْندوستان –۸۹بخش –دفتر اّول –موالنا مثنوی 

َکمانَهمچو تيری دان که َجست آن از نکته يی کان َجست ناَگْه از زبان

بَند بايد کرد َسْيلی را ِز َسروا نگردد از َرْه آن تير ای پسر

نيستوان َمواليَدش به ُحْکِم َخْلق فِْعل را در َغْيب اَثَرها زاَدنی ست

ماستآن َمواليد، اَْرچه نِْسبَتْشان به بی َشريکی ُجمله َمْخلوِق خداست

آن َمواليد است َحق را ُمْستَطاعهم ُچنين ِکشت و َدم و دام و ِجماع

تيِر َجسته باز آَرْنَدش ِز راهرا هست قُدرت از اِلهاَْوليا 

پَشيمان ُشد َولی زان، دسِت َربچون َدرهاِی َمواليد از َسبَببَسته 

از آن نه سيخ سوَزد نه َکبابتا ناگفته ُکند از فَتْحِ بابگفته 
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تدبیرعبد یا تقدیرحق

:غزلیّاتدرموالنا•

نَمانَدخداوندتَقديرِ بهتَدبيرْ نَدانَدتَقديروبَندهُکندتَدبير

نَتَوانَدخدايیليکْ بُِکندحيلهبيندچهپيداستبِيَنديَشدچوبَنده

؟َکشانَدُکجاهاشکهدانَدکهگاهواننَهاده ستراستکوآيدُچناندوگامی

!راآن(برو)بگيررسيدی،راهیدوبهجادهدروقتی:برایوگی•

Yogi Berra :When you come to a fork in the road, take it.
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خود را بسپار

:انصاريعبدهللاخواجه

رسيد،مقصدبهكهمرداماراه،منازلدراستسالكانصفاتهمهاينغنا،وفقرشادى،وغمدرمان،ودرد•

رازيادتىونازم،مىدردبهراوقت!الهى.دلنهوجاننهحال،نهووقتنهمنزل،نهاستمقامنهرااو

.براندازمدوهرراحتودردبگدازم،دردايندرچونآنكهاميدبهسازم،مى

خودهانجتوانگرانِ ودرويشانندنامبهتوانگرانند،خواستهوگنجبىسرهنگانند،وسرانتودوستان!الهى•

.زبانندبىگفتنازودارنددردها.ايشانند

چهبهبندهكهداندمىحقّ است،لجاجمردانطريقدردعا،استگلوآبزحمتباقىاست،دلوصالاصل•

.استمحتاج


