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کلمه چهارصد و دوم :علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 

۲۰۲۰–۰۵–۰۹؛ ۱۳۹۹–۰۲–۲۰؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۵شنبه 
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توصیه به تقوا

َااْلْخاَلقَِ:َعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ (۴۰۲قصار، کلمات ).الت َُّقىََرئِيس 

.(تقوا رئیس اخالق است)

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said :Fear of Allah is the chief trait of
human character.
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رعایت حدود

اِْلَْخاَلقَمَكارِمََِِل َتِممََب ِعْثتَ :فرمودند-ص-خدارسول•
.نگذرددرآنازونكندكمآنازكهشریعتحدودبراستایستادنتقوى:انصارىهللاعبدخواجه•

:فرمایدمیکریمقرآندرمتعالخدای•

(الشمس۱۰:۹۱-۷)"َدسَّاَهاَمنَخابَََقدَْوََاَهازَكَََّمنأَف َْلحَََقدَْتَ ْقَواَهاوََف ج وَرَهاَفَأْْلََمَهاَسوَّاَهاَماوََنَ ْفسَ وََ"

"َخبيَ َعليمَ اّللَََِّإنََّْتقاك مَْأََاّللََِِّعْندَََأْكَرَمك مَِْإنََّلَِتعاَرف واقَباِئلََوََش ع وبَاَجَعْلناك مَْوََأ نْثىوََذََكرَ ِمنََْخَلْقناك مَِْإّنََّالنَّاسَ أَي َُّهااي"
تاقبیله هاوگروه هاراشمادادیمقراروآفریدیم،ماده ایيونرازراشمامامردمان،ای)(الحجرات۴۹:۱۳)

(.استبیرخعلیمیهللاهماناشماست،پیشه ترینتقواخدانزدشماگرامی تریندرستی،بهرا،دیگریکبشناسید

خداخواهدكهآنجزنمي گیرندپندو)(المدثّر۷۴:۵۶)"اْلَمْغِفَرةََِأْهلَ وََالت َّْقوىَأْهلَ ه وََاّللََّ َيشاءَََأنَِْإالََّيْذك ر ونََماوََ"

(!مغفرتاهلوتقوىاهلاوست
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رعایت حدود

:فرمایدمیکریمقرآندرمتعالخدایهمچنین•

اوستخداخواهدكهآنجزنمي گیرندپندو)(المدثّر۷۴:۵۶)اْلَمْغِفَرةََِأْهلَ وََالت َّْقوىَأْهلَ ه وََاّللََّ َيشاءَََأنَِْإالََّيْذك ر ونََوََ

(!مغفرتاهلوتقوىاهل

۶۴:۱۶)م ْفِلح ونََالَْه مَ َفأ ولِئكََنَ ْفِسهَِش حََّي وقَََمنَْوََف ِسك مَِِْلَن ََْخْياَاأَْنِفق واوَََأطيع واوََاْْسَع واوََاْسَتَطْعت مََْمااّللََََّفات َّق وا

كنید،انفاق[داخراهدر]خودتانبراىمالىوببرید،فرمانوبشنویدوبداریدپرواخداازتوانیدمىتاپس)(التّغابن

(.رستگارانندآنانمانند،مصونخویشنفسخّستازكهكسانىو

وهابهشتدرمتقیندرستى،به)(القمر۵۵:۵۴-۵۴)ِدرَ مُّْقتَََمِليكَ ِعندََِصْدقَ َمْقَعدَِِفََوََنَرَ َجنَّاتَ ِفَاْلم تَِّقيََِإنََّ

.(مقتدرپادشاهینزدصدقیجایگاهدرباشندمینهرها
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حفظ حرمت

:ُمفِلسقِّصهٴ تَتِّمهٴ –۱۸بخش–دّومدفتر–موالنامثنوی•

مراتوکهَدقیقُسَخن هایِ راماِده  یاد َرفیقایآنآَوَردَرح 

توزِ همَمهابَت،توازایِمنیتوزِ هماِجابَت،توازُدعاهم

الَحش،گفتیمَخطاَگر ِلحیُکنتواِص  ُسُخنُسلطانِ توای،توُمص 

ُکنینیلَش،بَُودخونجویِ َگرچهُکنیتَب دیلَشکهداریکیمیا

توستاَس رارِ اِک سیرهاُچنیناینتوستکارِ میناَگری هاُچنیناین

:حافظ•

خداش در همه حال از بال نگه داردهر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

که آشنا سخن آشنا نگه داردحدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارددال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

نگاه دار سر رشته تا نگه داردگرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
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ملجأ درماندگان

:الثناءعلیه آالف التّحیة و -امام اّولین و آخرین، علي بن ابي طالبسفارش •

َك لِمَهاَِإََلَِإْلََِكََفِإنََّكَت  ْلِجئ  َهاَإََِوَ" ََعزِيزَ َأْلِْْئَنَ ْفَسَكَِفَاِْل م وِر ََحرِيز ََوََماِنع  ََكْهف  "ََل
، به درستي که تو پناه داده باشي او را به دژي [آن صورت]و پناه ده نفست را در همه امور به إله خودت، چه )

!(سخت پاسپاني شونده و مانعي سخت تسخیرناپذیر

:انصاریهللاعبدخواجه•

چهخطاازجزضعیفازخواندى،ضعیفراماتوآید؟چهجفاازجزجاهلازخواندى،جاهلراماتو!خداوندا

آید؟

.دارمىخودلطفسایهدروبمگذار،برگرفتىكهاكنونبردار،كهنگفتكسوبرگرفتىتومان!خداوندا

اىافراشتهخودبنا،كنىپستوراىكاشتهخودنهال،دهىآبگر
اىبرداشتهچومیفكنمدستازاىپنداشتهتوكههمانمبندهمن
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ملجأ درماندگان

:السالمعليه–صادقامامازحرزی•
ِيتََوَََتىاْلَموَُْم ِْييََوََالنََّسمََِبرِئََايََوََاْلَْبمََِفاِلقََايََوََالرمِْزقََِبِسطََايََوََاْْلَْلقََِخاِلقََايََالرَِّحيمَِالرَّْْحنَِاّللََِِّبْسمَِ َداِئمََوََاِْلَْحَياءَُِم 

.َرةَِاْلَمْغفََِأْهلَ وََالت َّْقوىَأْهلَ أَْنتََوَََأْهل هَ َأّنَََماِبَتَ ْفَعلَْاَلَوَََأْهل هَ أَْنتَََماِبَاف َْعلَْالن ََّباتَُِم ْرِجََوََالث ََّباتَِ
ودانههشكافنداىوروزىكنندهپراكندهاىوهاشدهكردهخلقكنندهخلقاىمهربانبخشندهخداىنامبهكنممىابتدا)

چیزىنمبابكن.شدهروئیدهآورندهبیرونوثابتهمیشهوهازندهمیرانندهومردهكنندهزندهوبندگانكنندهخلقاى

(.آمرزشىاهلونگاهدارىاهلتووآنماهلمنكهراچیزىمنبامیاورعملبهوآنىاهلتوكهرا

:طاهربابا•

نشكستوافتادمودستازقدحمستمووسنگستانوتاریکشب

بشكستنفتادهقدحصدگـرنهونگهــداشتنیـكــونگهــدارنـده اش


