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کلمه دویست و چهل و ششم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 
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ششمکلمه دویست و چهل و : علویّات

خود وصّی خویش باش

َنَ ْفِسَكَِفَََيَ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ َك ْنََوِصيَّ ََأْنَي َ اْبَنَآَدَم ْعَمَلَِفيِهَِمْنََماِلَكََوَاْعَمْلَِفيِهََماَت  ْؤثِر 
(۲۴۶قصار، کلمات )!َبَ ْعِدكََ

!(تووصّي خودت باش در مالت، و چنان کن که برگزيده ايی تا عمل شود در آن بعدفرزند آدم، ای )

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said :O son of Adam, be your own
executor regard to your fortune, and do with it whatever you have chosen to be
done with it after you!



ششمکلمه دویست و چهل و : علویّات

اهل ایثار

:گلستانسعدی در دیباچه •

بسیچون نگه می کنم نمانده هر دم از عمر می رود نفسی 

فرستکس نيارد ز پس، ز پيش عيشی به گور خويش فرستبرگ 

:  فرمایدخدای تعالی در سوره مبارکه حشر •

بُّوَنََمْنََهاَجَرَِإلَََوَ ميَاَنَِمنَقَ ْبِلِهْمَُيِ  اَرََوَاْْلِ د وَنَِفَص د ورِِهمَْالَِّذيَنَتَ بَ وَّؤ واَالدَّ َّاَأ وتَ ْيِهْمََوَََلََيَِ واََوَي  ْؤثِر وَنََعَلىَأَنف ِسِهْمََوََحاَجًةَّمِِ
ََكاَنَِِبِْمََخَصاَصٌةََوََمنَي وَقَش حََّنَ ْفِسِهََفأ ْولَِئَكَه م َ كسانى كه جاى گرفتتند در [ نيز]و ( )الحشر۵۹:۹)ح ونََاْلم ْفلََِلْو

، دوست دارند هر كس را كه به سوى آنان هجرت كرده است، و نمی (مهاجران)و ايمان قبل از آنان [ هجرت]سرای 

خللی ابند حاجتی در سينه های خود نسبت به آنچه به ايشان داده شده است، برمی گزيند بر خود هر چند بر خودشان

(.  پس، هر كس از خست نفس خود مصون داشته شود،  آنان رستگارانند. است



ششمکلمه دویست و چهل و : علویّات

صدقه به دست خود

:۱۹۸موالنا، جالل الّدین محّمد بلخی، در دفتر سوم مثنوی، بحش •

پيِش َشـْه گـويد ِز ايثاِر تو بازتا که ِمْهمان باز گردد ُشکر ساز

ُجمله نِْعَمت ها بََرد بر تو َحَسدتا بـه جـاِی نِْعـَمـتَـت ُمنِعـم َرَسد

َالصََّدَقةََِإَلََّْْيِيغََيَ ْقِبَضهَ َمنَِْبهَِوَكَّْلتَ َقدَْوََِإَلََّءَ َشيَْنَْمََِمايَ ق ولَ تَ َعاَلَوََتَ َباَركََاّللَََِّإنََّ:َقالََعاّللَََِّعْبدََِأِبََعنَْ• َفِإِنِ
ََكَماَلهَ َفأ َربِِيَهاََتَْرةَ ِبِشقََِِأوَْْمَرةَِِِبلتَّلَيَ َتَصدَّقَ الرَّج لََِإنَََّحّتََّتَ َلقُّفاًَبَِيِديأَتَ َلقَّف َها َياَمةَِاْلقَِيَ ْومََفَ َيْأِتََفِصيَلهَ وََفَ ل وَّهَ الرَّج لَ ي  َربِِ

عملهربراى:فرمايدمیتعالیوتبارکخدای-السالمعليه–صادقامام).أ ح دَ ِمنََْأْعَظمَ وََأ ح دَ ِمْثلَ ه وََوََ

ممكنگيرممىراآنفورادستمباخودمكهصدقهازغيربگيرد،تحويلراآنكهامكردهوكيلراكسىخيرى،

بزرگمانندكنممىبزرگشآنقدرراآنمنبدهد،صدقهخرمادانهنصفيكيادانهيكزنىيامردىاست

هبخرمادانهنيميادانهيكآنكهحالىدركندمىمالقاتمراقيامتروزكهجايىتابچهيااسبكّرهكردن

.)استگرديدهاحدكوهاندازه



ششمکلمه دویست و چهل و : ععلویّات

اهل کرم

:حافظ•

مخزن زر و گنج درم نخواهد ماندکه توانگرا دل درويش خود به دست آور

ماندجـز نکـويی اهل کرم نخواهد که بـديـن رواق زبـرجـد نوشته اند به زر

داردنـاتـــوانــی هــا بســـی زيـــر زمـيـــن دوران کـه چو بر روی زمين باشی توانايی غنيمت دان

داردبيند خير از آن خرمن که ننگ از خوشه چين که بالگردان جـان و تـن دعـای مستمنـدان است

گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارددر احوال گنج قارون کايام داد بر باد



ششمکلمه دویست و چهل و : علویّات

اهل کرم

:موالنا، در غزلیّات•

که تا ناگه ز يک ديگر نمانيمتا قدر يک ديگر بدانيمبيا 

با آينه ما روگرانيمچرا چو مؤمن آينه مؤمن يقين شد
مردمانيمسگی بگذار ما هم کريمان جان فدای دوست کردند

موالنا، جالل الّدین محّمد بلخی، در دفتر سوم مثنوی، سر آغاز

تا که ِمْی نوشيد و ِمْی را بَرنتافتکوِه طور اَْنَدر تََجلّی َحْلق يافت

َهْل َراَْيتُْم ِمْن َجبَل َرْقَص اْلَجَملصاَر َدکًّا ِمْنهُ َواْنَشقَّ اْلَجبَلْ 
بَسَحْلق بَخشی کاِر يَزدان است و لُقمه بَخشی آيد از هر َکس به َکس

َحْلق بَخَشد بَهِر هر ُعضَوت ُجداَحْلق بَخَشد جسم را و روح را

َوْز َدغا و از َدَغل خالی َشویاين َگهی بَخَشد که اِْجاللی َشوی

َمَگستا نَريزی قند را پيِش تا نگويی ِسّرِ ُسلطان را به َکس


