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کلمه سیصد و چهارم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 

۲۰۲۰–۰۵–۱۰؛ ۱۳۹۹–۰۲–۲۱؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۶یکشنبه 



چهارمکلمه سیصد و : علویّات

اقبال و ادبار قلب

ل وَهاأَقْ بَ َلتَْإ َذافََإ ْدََبراًَوََإ قْ َباًلَل ْلق ل وبَ إ نََّ:السَّالمَ َعَليهَ -قَالََ أَْدبَ َرتَْإ َذاوََلَ الن ََّوافَ َعَلىفَاْحْ 
ر وا َافَاقْ َتص  (۳۰۴قصار،کلمات).اْلَفرَائ ضَ َعَلىِب 

بهراآنآرد،روىاگراست،برگرداندنىروىوآوردنروىراقلب:فرمود-الّسالمعليه-او)

!(داريدبسندهواجبهاشانجامبربرگرداند،روىاگروواداريد،مستحبات

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Sometimes the hearts move
forward, and sometimes they turn away. When they move forward, have them
to perform the supererogatory, but when they turn away, let them perform the
obligatory only.
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سیالیّت دل

ََفَأْود ع وَهاََوَإ َذاَنَ َفرََ":فرمودند-الّسالمعلیه -امام َْحَسن َعْسَكِري• َاْلق ل وب  َطت  هنگامىكهقلوب)."َْتَفَ َود  ع وَهاإ َذاََنش 

(.۳۷۷ص،۷۵بحاراالنوار،ج")نشاطدارندوديعتبنهيددرآنها،ووقتىنفرتدارندوداعگوييدآنهارا

َ: می فرمودند–صلی هللا علیه و آله –رسول خدا • َم نَْقَ ْلب  َإْصبَ َعْْي  َََاْلم ْؤم ن ََبْْيَ ْي ََ َالرَّْْحن َُ  َقل  ب ه َ  ِ .َُشاءَ َاصاب 
: استخدای تعالی قول •

قلبهايیبرياانديشند،نمىنيکقرآندرآياپس،)(محّمد۴۷:۲۴)أَْقفاُل اق  ل وبَ َعلىأَمَْاْلق ْرآنَََُ َتَدب َّر ونَََفالأََ

!(؟استقفلهايشان

رىيفإ نََّ َْ ََاَنََله َقَ ْلبَ ذل َكََلذ  ََوَه َوََشهيد َل َمْن َِ ردىَاستَبراىَآنكهَىب(َ)ق۵۰:۳۷)َأْوَأَْلَقىَالسَّْم گمانَدرَاُن،َايَد
(.سپاردَدرَحاىلََهَخودَشهيدَاستقلبیَداردَايَگوشَمى
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عمل متناسب با حال

َ  ْرَ:همچنین خدا تعالی می فرماید• رىإ ْنَنَ َفَعتَ َفَذ َْ (األعلی۸۷:۹)الذ  

:۱۶بخش –موالنا در دفتر اول •

االازاخـبــــارآنصـــدُرالُصـــدوربشنــو بــالـُحـضـــــــورالصـــلــــــوةَتــَـــمَّ

:حافظ•

باشديکنکتهازاينمعنیگفتيموهمينکیشعرتـرانگيزدخاطرکهحزينباشد

داردبهدستشاهوشیدهکهمحترمخطوخالگدايانمدهخزينهدلبه

:موالنا در غزلیّات•

بزنچونزنیبرنامشمسالدينتبريزیمطربانرمکبزنتاروحبازآيدبهتن

کنممطربانايمطرباندفشماپرزرويايعاشقانايعاشقانمنخاکراگوهرکنم
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خدایا ُمطربان را اَْنَگبین ِدهْ 

:حافظ•
عيشبـیيــارمهـيــّانشـــوديارکجاستساقیومطربومیجملهمهيّاستولی
استهرشربتعذبمکهدهیعينعذابگرخمربهشتاستبريزيدکهبیدوست

:خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید•

ََسليمَ ْذَإ  (الّصافّات۳۷:۸۴)جاَءََربَّه َب َقْلب 

َِ لَُ ْومََ َف (الشعراء۸۹:۲۶-۸۸).َسل يمَ ب َقْلبَ اّللَََّأََتىَمنَْإ لََّبَ ن ونََلوََمالَ َُ ن ْ

:بافقیوحشی•

سوزهمهدلواندلیسينهآندرافروزآتشدهسينهایاالهی

نيستگلوآبازغيرافسردهدلنيستدلنيست،سوزیکهرادلآنهر

آلودآتشگفتنبهکنزبانمپردودسينهگردان،شعلهپردلم
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خدایا ُمطربان را اَْنَگبین ِدهْ 

:شمسدیواناز۲۳۴۳غزل•

هْاَْنَگبينراُمطربانخدايا هْآهنيندست َضربْبرای د  د 

هْراستينپای ودستَهْمشانَْوقف پایْودستچو د 

:اواخر دعای ابو حمزه ثماليدر •

ِ َوَََأع وذ َ َلَََيَْش ِ ََوَقَ ْلب  ِ ََوََبْطن َلََُْشَب َلَتَ ْقَن ْنَنَ ْفس  ِ َب َكَم  َف َلََُ ن ْ ِ ََوََعَمل  د َعاء َلَُ ْسَم
ورزد،وگردد،وازقلبىكهفروتنىنمىشود،وازشكمىكهسيرنمىآورمازنفسىكهقانعنمىوبهتوپناهمى)

!(بخشدرسد،وعمليكهسودنمىدعايىكهبهاجابتنمى


