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کلمه دویست و هشتم: علویّات
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هشتمکلمه دویست و : علویّات

فضیلت بردباری ورزیدن

لَّْم فمِإنَُّه قملَّ ممْن تمشمبَّ ِإْن  ِليماً ف متمحم ْ تمُكْن حم ُهمْ هم ِقومْم إ ِإََّ ومْشكم م ومْن كمُكمنم َلم (.۲۰۸قصار، کلمات )ِمن ْ

نزديک اگر بردبار نيستی، بردباری بورز، چه نادر باشد که کسی به گروهی شباهت جويد، ولی)

!(نشده باشد به يکی از آنان شدن

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If you cannot forbear, pretend to
do so because it is seldom that a man likens himself to a group and does not
become as one of them.



هشتمکلمه دویست و : علویّات

نتیجه متمایل شدن به هرقومی

ُنما ِإَلم الَِّذكنم ظملمُمما ف متمممسَُّكُم النَّارُ ": مي فرمايدتعالى خداي • اند و به كسانى كه ستم كرده)( هود۱۱:۱۱۳)"شم َ ت مرْكم

(  متمايل مشويد كه آتش شما را لمس کند

ُهم"[: فرمود]-صلي هللا عليه و آله و سلّم-و نبي• (  هاستوابسته ي قوم از آن)" ممْمَلم اْلومْمِ  ِمن ْ

ّق و حآناني قرار دهد که با فضلش با آنان عمل کند، را از خدا ما . حكم در حالي که از آنها نيست در واقعدر 

!واجبش را از آنان طلب نمي کند
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معنا و مصادیق حلم

:معنای حلم•

...   روددر معنی امهال در تأخير عذاب از مستحق بکار می" حلم"و . ضبط نفس و طبع از هيجان غضب است" ِحْلم"

".حليم"خواند، و عاقل را " ُحلُم"عرب عقل را 

:دعای جوشن کبیر•

ِليماً َم ك مْعجملُ ای  ك مْغُفلُ َم ایم عمِليماً َم َيمْهمُل ایم جممماداً َم ك مْبخمُل ایم قمرِكباً حم

:می فرمایدهم چنین خدای تعالی •
(  األعراف۷:۱۹۹) اْْلاِهليم اْلعمْفمم شم ْوُمْر ِِبْلُعْرِف شم ومْعِرْض عمِن ُخِذ 

(بگير عفو را، و امر كن به معروف، و روى بگردان از جاهالن)
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او" الحلیم"اسم 

"اْلَحِليمُ "اواسم-جیلیعبدالکریمشیخ•

شتگذازنمی سازدشدگرگونومجرمين،إجرامكثرتوجودبا(عفووگذشت)صفحازنمی شودملولکهاوست

اسمو.استمحيطأسماءازآنواست،إلهيهصفاتأسماءازاسماينو.عصيانگرانگستاخیمداومتزشتینيکو

و،"ليمالع"چهاو،"الحى"اسممانندحكمش،فراگيردشانکهباشدداشتهخادمانیکهاسمیهرازاستعبارتمحيط

.می باشندآنخادمان"المتكلم"و،"القادر"و،"المريد"و،"البصير"و،"السيمع"

.می باشندخادمانشاز"القادر"و"المريد"کهاو،"العليم"اسممانندو

.می باشندخادمانشازاو"المتكلم"و"القادر"اسمکهاو،"المريد"اسممانندو

.می باشندخادمانشفعليصفاتاسماءسائرکهاو،"القادر"اسممانندو
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او" الحلیم"اسم 

:"اْلَحِليمُ "اواسم–جیلیعبدالکریمشیخ•

و،"العفوّ "و،"الغفور"و،"الغفار"ومی باشند،او"الغافر"اسمخادمانشواست،محيطاسماو"اْلَحِليمُ "اسم،پس

صفتو.او"يمُ اْلَحلِ "إسمبرایهستندخادمانیهمگیکهاست،أسماءاينشبيهآنچهو،"التّجاوزحسن"و،"الّستار"

نگران،عصيادررحمت،أسماءدارندراآناقتضایبدانچهإلهى،تجلَّیازاستعبارتآنواست،"ِحلم"اسماين

برحمترسبقتخاطربهعدلبراينجادرفضلاستمقّدمپس،.نقمتأسماءآنهادردارندراآناقتضایبدانچهنه

توانايیدوجوبااوازاستشدهصادرآنچهضدّ بازشتکاربامقابلهباشدشدهمتحّولصورت،آندرپس،.غضب

اءم شمْلمم ِقُكْم،اّللَُّ لمذمهمبم نُِبماتُذْ َلمْ لممْ "فرمود،سلّموآلهوعليههللاصلى-هللارسولهمين،برایو.اوازگرفتنانتقامبر
ُمْ ف مي مْغِفرُ كُْذنُِبمنم ِِبمْلقإ  کنند،گناهکهمی آوردراَخلقیورا،شمامی بُردخداحتم،طوربهنمی کرديد،گناهاگر)"ِقومْم إ َلم

!کنفهمپس،.استتجلىاينإقتضاءخاطربهآنو(برايشانفرمايدغفرانو
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صفت حلم

:۷۸، جالل الّدین محّمد بلخی، دفتر چهارم مثنوی، بخش موالنا•

گوِز َحد بُرد آن َعَرب از گفت و چون ُحضوِر ُمْصَطفاِی قَندخودر 

فُسوِن ديو پيِش ُمْصَطفی؟اين گويی ای لَجوجِ بی َصفاچند 

هر يکی ِحْلمی از آن ها صد چو کوههزاران ِحْلم دارند اين گروهصد 

زيرِک صد َچشم را ُگمَره ُکندبيدار را اَْبلَه ُکندِحْلَمشان 

َمغزنَغْز نَْغَزک بَر َرَود باالِی َهمچون َشراِب خوِب نَْغزِحْلَمشان 

تا هنگام غم و اندوه کلماتی را القاء فرمود –علیه السالم –حضرت علی هللا، صلی هللا علیه و آله و سلّم، به رسول •

انمُه شم "بگويد، و آنها اين کلمات بودند،  ِرمُي اْلْمِليُم ُسْبحم ُ اْلكم ُ رمبُّ اْلعمْرِش اْلعمِظيِم شم اْلْم َم ِإلمهم ِإََّ اّللَّ ".رمبِ  اْلعمالمِميم ْمُد ّللَِّ ت مبمارمكم اّللَّ
:بابا افضل کاشانی•

وی عفو تو پرده پوش هر رسوايیای لطف تو دستگير هر خود رايی

جز درگه تو هيچ ندارد جايیبر آن بنده که اندر همه عمربخشای 


