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کلمه سیصد و پنجاه و سوم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 

۲۰۲۰–۰۵–۰۷؛ ۱۳۹۹–۰۲–۱۸؛ ۱۴۴۱–۰۹–۱۳پنج شنبه



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علویّات

عیب جویی

(۳۵۳قصار، کلمات ).َََِمْْلل هَ اْلَعْيِبََأْنََتِعيَبََماَِفيكَََأْكََب َ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ

در تو آنچه را مثل آن[ در ديگری]بزرگ ترين عيب آن است که عيب دانی : فرمود-عليه الّسالم-او)

.(هست

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said : The greatest defect is to regard
that defect (in others) which is present in yourself.



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علویّات

ادب در مقام تفصیل

:خدای متعال در سوره حجرات می فرمايد

م واَلَآَمن واالَِّذينََأَيلَُّهايََ• يعَ اّللَََِّإنََّاّللَََّق واَواتلَََّوَرس ولِهَِاّللَََِّيَديََِبْيََتل َقدِ  ايمانكهكسانىاى)(الحجرات۴۹:۱)"َعِليمَ َسَِ

(تداناسشنواىخداكهبداريدپرواخداازومجوييدپيشى[كارىهيچدر]پيامبرشوخدابهنسبتايدآورده

ه مَْْْياَ خَََيك ون واََْأنَعَسىَ قَلْومَ مِ نقَلْومَ َيْسَخرَْلََآَمن واَْٱلَِّذينََأَيلَُّهاي• ه نَََّخْْياَ نَََّيكَ َأنَعَسىَ نِ َسآءَ مِ نِنَسآءَ لََوََمِ نلْ لََوََمِ نلْ
۴۹:۱۱)اِلم ونََٱلظَّه مَ َفأ ْولَل ِئكََيَلت بَّْلَََّْمنوََٱإَلميَانَِبَلْعدََٱْلف س وقَ ٱلْسمَ بِْئسََبِٱألَْلَقابَِتَلَنابَلز واََْولََأَنف َسك مَْتَلْلِمز ۤواَْ

واشند،ببهتراينهاازآنهاشايدكند،ريشخندراديگرقومقومىنبايدآورده ايد،ايمانكهكسانىاى)(الحجرات

بهويد،مگيرعيبيكديگرازوباشند،بهتراينهاازآنهاشايد،[كنندريشخند]را[ديگر]زنانزنانىنبايد

(.ارندستمكخودآناننكردتوبهكههرو.ايمانازپسزشتناماستناپسنديدهچهمدهيد،زشتلقب هاىهمديگر



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علعلویّات

ادب غیبت

:فخرالدین عراقی•

خانه آيی کردی که درون چه برون در که رهم ندادندحرم کعبه رفتم به به طواف 

:در منطق الطیرعطار •

افتاد و مردی خام بودقايميش بوسعيد ِمْهنَه در حمام بود

کرد آن جمله پيش روی اوجمع شوخ شيخ آورد تا بازوی او

جوانمردی چه باشد در جهانتا شيخ را گفتا بگو ای پاک جان

چشم خلق ناآوردنستپيش شيخ گفتا شوخ پنهان کردنست

افتاد آن زمان در پای اوقايم اين جوابی بود بر باالی او

کردخوش شد، قايم استغفار شيخ چون به نادانی خويش اقرار کرد



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علویّات

عیب پوشی

(:ادامه)عطار در منطق الطیر •

پادشاها، کارسازا ، مکرماخالقا، پروردگارا ، منعما

هست از دريای فضلت شبنمیچون جوانمردی خلق عالمی

وز جوانمردی ببايی در صفاتقايم مطلق تويی اما به ذات

شوخ ما را پيش چشم ما ميارشوخی و بی شرمی ما در گذار

:حّمامبو محّمد جوینى در شیخ ابو سعید و •

اين حّمام چرا خوش است؟: شيخ گفت. در حّمام بوداست كه يك روز بو محّمد جوينى با شيخنقل 

.كنداز آدمى دور مىگرداند و شوخاز آنك آدمى پاكيزه مى: گفت

.به ازين بايد: شيخ گفت

.از آنك چون تو كسى اينجا حاضر است: گفت



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علعلویّات

عیب پوشی

(:ادامه)حّمام و بو محّمد جوینى در قصه شیخ •

!پاى من و ما از ميان برگير: گفت

.شيخ به داند: گفت

.اند و يكى شدهبهم ساخته-يعنى آتش و آب-از آن خوش است كه دو مخالف: شيخ گفت

.بو محّمد تعجب كرد از آن معنى لطيف

گاه آن از آن خوش است كه از جمله مال و ملك دنيا بيش از سطلى و ايزارى با تو، بهم، نيست و آن: پس شيخ گفت

(۱۷۵: چشيدن طعم وقت ميراث عرفانى ابو سعيد ابو الخير، ص! )هر دو نيز از آن تو نيست

(:۱۴۳ص ، ۱بيروت، ج. بحار األنوار، ط)فرمود که روایت شده است -علیه الّسالم-امام صادقاز •

َعْْلَرَته َيلََ" َنَلْفَسه ََعْنََأْعرَاِضَالنَّاِسَأََقاَلَاّللََّ  ََكفَّ ََغَضَبه َعَََيَِهَشام ََمْن ََكفَّ َكََْوَمَاْلِقَياَمِةََوََمْن َعْنه ََغَضَبه َيَلْوَمَِنَالنَّاِس َاّللََّ  فَّ
ز قيامت، و آبروی مردم، خدا ناديده انگارد لغزش او را رو[ ريختن]ای ِهشام، هر که نفسش را بازدارد از )"َاْلِقَياَمةَ

.(هر که بازدارد زند خشمش از مردم، خدا باز دارد خشمش را از او روز قيامت



سومکلمه سیصد و پنجاه و : علویّات

عیب پوشی

:انصاريعبدهللاخواجه•

.نپايدعيببردوستچشماّمانيايدعيبدوستاز

نهم،كبابآتشبركهگوئىعذابمدرخودزندگانىازدلشادم،توازورنجورخودازآزادم،نهوبندمدرنه،الهى

الودنپدرياكهجوابم،رسدكىتامنتظرمحجابم،درخودازآنكهازآبم،تشنهدريامياندرخوابم،نهوپيداخورد

خويشگمانازكهنبرىبدگماندوستبهكهزينهاربودن؛دوستوياربىكهآنازترآسانغنودنتيغسربرو

.نپايدعيببردوستچشماّمانايد؛عيبيارودوستازكهنهبرنخورى؛

:رباعیّاترودکی،•

مردینگيری،نکتهارکر،وکوربرمردیاميری،خودنفسسربرگر

مردیبگيری،فتاده ایدستگرزدنپایرافتادهنبودمردی


