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علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 
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شکر نعمات خدای تعالی

َي َ -س ْبَحانَهَ -ََلَْيَ تَ َوعَِّدَاّللََّ َلْوَ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ ََأَّلَّ .َْعَصىَش ْكراًَلِِنَعِمهََِعَلىََمْعِصَيِتِهََلَكاَنََيَِب 
(۲۸۲قصار، کلمات )

انى نشود داد، واجب می بود نافرماگر خدای سبحان از نافرمانى خود بيم نمى: فرمود-عليه الّسالم-او)

.(هايشبه شكرانه نعمت

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Even if Allah had not warned of
chastisement on those disobedient to Him, it would be imperative not to be
disobeyed by way of gratefulness for His favors.



:فرمود۲۲۹کلمهدرالسالمعلیهاوهمچنین•

فَِتْلكََش ْكراًَاّللََََّعَبد واقَ ْوماًَِإنََّوََاْلَعِبيدَِِعَباَدةَ فَِتْلكَََرْهَبةًَاّللََََّبد واعََقَ ْوماًَِإنََّوََالتُّجَّارَِِعَباَدةَ َفِتْلكَََرْغَبةًَاّللََََّعَبد واقَ ْوماًَِإنََّ
.اْْلَْحرَارِعَباَدةَ 

كردندعبادتترسروىازرااوگروهىواست،بازرگانانپرستشاينپرستيدند،بخششاميدبهراخدامردمى)

(.استآزادگانپرستشاينوپرستيدندسپاسبراىراوىگروهىواست،بردگانعبادتاينو
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عبودیت در پیشگاه حق



:آلهوعلیهّللَا صلى–هللارسولعبودیتبابدرحدیثی•

َْيدَ  صاّللَََِّرس ولَ َكانََ:َقالََعَجْعَفرَ َأِبََعنََْبِصيَ َأِبََعنََْحْفصَ نَِبَْو َهْيبََِعنَََْسَاَعةََْبنَُِم َمَّدَِْبنَِاْلََْسنََِعنَِزََِيدَ ْبنَ ُح 
َلتَ َهاَعاِئَشةََِعْندََ ََّلَأَََعاِئَشةَ َيََفَ َقالََخَّرََتََََماوَََذنِْبكََِمنَْتَ َقدَّمَََماَلكََاّللََّ َغَفرَََقدَْوََنَ ْفَسكََت  ْتِعبَ َلََِاّللَََِّرس ولَََيََفَ َقاَلتَْلَي ْ

َعَلْيكََأَنْ َزْلناماطه-َعاَلَت ََوََس ْبَحانَهَ اّللََّ َفأَنْ َزلََرِْجَلْيهَِعََِأَصابََِأْطرَافََِعَلىيَ ق ومَ صاّللَََِّرس ولَ َكانََوَََقالَََشك وراًََعْبداًََأك ونَ 
(۹۵:ص،۲ج،(اإلسالمية-ط)الكافي)لَِتْشقىاْلق ْرآنََ

-پيغمبربهد،بواونوبتكهشبىبود،عايشهنزد-آلهوعليهّللاَ صلى-خدارسول:فرمود-الّسالمعليه-باقرامام

ترادهآينوگذشتهگناهخداكهآنبامياندازى،برنجراخودتچرا!خدارسولاى:گفت-آلهوعليهّللاَ صلى

روىآلهوعليهّللاَ صلىخدارسول:گفتو.؟نباشمخداسپاسگزاربندهمنآيا:عايشهاى:فرموداست؟آمرزيده

."افتىرنجبكهنكرديمنازلتوبرراقرآنماطه":فرمودنازلتعالىوسبحانهخداىتاميايستادپايشانگشتهاى
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بنده شکور



:فرمایدمیچنینجیلیعبدالکریمشیخ•

آنتااستآنأهلاو]بدانچهخودشبرعبادش،طرفازمی گويد،ثناءکهاوست:"الَشُكورُ "اواسم:هفتموسیاسم

سبببهحقيحقيقتپيشگاهبهنمی نمايدوفاءخلقيحقيقتکهاينبهعلمشخاطربهآنهابرباشدنعمتشحق[أداء

.استمخلوقاتذواتدرکهعجزی

نمی توانممن)"نَ ْفِسكَََعَلىْيتََأَثْ ن َََكَماأَْنتَََعَلْيكََثَ َناءًَأ ْحِصيََّلَ":فرمودمیآلهوعلیههللاصلی–خداسولر•

.(راخودستودیخودچنانیتورا،تونمايمستايشی

(باشندمیشکورمنبندگانازاندکیو)(سبأ۳۴:۱۳)"الشَّك ورَ ِعَباِديََمِ نَْقَِليلَ وََ":فرمایدمیجلّ وعزّ خدای•

کلمه دویست و هشتاد و دوم : علویّات

بنده شکور



:السالمعلیه–الشهداسیدحضرتعرفهدعایازفرازهاییترجمه•

وتوحيدم،ازپاکوخالص[گزيدۀ]ويقينم،واجباتعهدوايمانم،حقيقتبامعبودم،ایدهم،میشهادتمنو

بينی ام،مهنر[مرتعش]پّره هایونَفَسم،راه هایبودنبازوديدگانم،نورمجاریرشته هاىوضميرم،پوشيدهباطن

فك)كامپيوستمحلوزبانم،تلفظحركاتومن،لبدوآمدفرودوچسبيدآنبرآنچهوگوشم،پردهراه هاىو

حملوآشاميدني هايم،وهاخوراكیبعليدنمحلوآسيابم،دندان هايآمدنبيرونمحلوام،آروارهودهان(باالى

وهرگم،شااتّصالمواضعوسينه ام،قفسهاستبرگرفتهدرآنچهوگردنم،رشته هایخالیگذرگاهمغزم،کننده

ودنده هايماستخوانهاىبردارددرراآنچهوجگرم،اطراف[کوچک]پاره هاىوقلبم،پردهآويختنمواضع

وستم،پوبشرهوبدنمموىوخونم،وگوشتموانگشتانمسراطرافوپاهايم،انقباضومفصل هايم،سربندهاى

اندورازاستشدهبافتهاينهابرآنچهوجوارحم،واعضاءتمامورگهايم،ومغزمواستخوانمونايم،وعصبم

كتهاىحروآرميدنموبيداريموخوابموکشيد،دوشبرافراشتبرزمينکهرامنازمقداریآنوشيرخوارگيم،
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بر هر نَفَسی شکری است واجب



:(ادامه)السالمعلیه–الشهداسیدحضرتعرفهدعایازفرازهاییترجمه•

کهتیصوردرطوالنی،بسيارسنينوهازماننهايتتامی كوشيديمومی کردمچاره جويیاگركهسجودم،وركوع 

واجبهکتو،منّتبهمگرراآنتوانايیداشتمنمیرا،نعمت هايتازيکیُشکرکنماداءتاآنهادرمی کردمعمر

...نوهميشهستايشیوجديدی،دائمیشکرآنبامنبرشدمی

:انصاریهللاعبدخواجه•

نکندمحابازغمجانتوعشقدرنکندمداواجـانبهتـرادرددل

نکندرسـواسـوخـتـهجگـربـویاگرنگوييمکسبهغمترازما

توستطلبدرنهكهدلهراست،زندانتوستراهدرنهكهمنزلهراست،اندهانتوستبىكهشادىهر!الهى

جاندص:استرايگانجانهزارصدازبهتوآنازديداريكاست،ارزانگيتىدوبهتوبانفسيكاست،ويران

.وصالتبوىكندآنچهنكند

کلمه دویست و هشتاد و دوم: علویّات

شکری است واجبنَفَسی بر هر 



:(ادامه)انصاریهللاعبدخواجه•

گوىوگفتاستخوشچه!توديدارآرزوىدرايشانمعاملتنيكوستچه!توباتودوستانايامزيباستچه!الهى

!توكارسردرايشانروزگاراستبزرگوارچه!تووجوىجستراهدرايشان

!بازرگاننهخدايىتورايگانبيامرزرايگاندادىروزىرايگانآفريدىالهى

کجاستتوصفایتوردلمتاريککجاستتورضایعاصيمبندهمن

کجاستتوعطایولطفبودبيعآنبخشیطاعتبهاگربهشتتوراما

آربرمالوبمطنيستيم،خريدارتوجمالبيفرمايیبهشتبهاگرونيستيم،داردعویفرستی،دوزخبهاگرالهی

.نيستيمطلبکارتووصالجزکه
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آتش حرمان


