
 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 حلم در سیرۀ اخالقی ائمه معصومان

 اشاره
، تربیات آدمای و دعاوت باه هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی و ائمه معصومین

هاای پساندیده از جایگااه  در اساالم، مکاارم اخاالق و خاوی است.فضائل اخالقی 
ای برخوردارند؛ چنانکه اخالق، یکای از اهاداف مهام بعثات اسات کاه پیاامبر  ویژه
َ  »آن را بیان فرموده است:  اکرم ِعْث َما ب  َم   ِإنَّ َتمِّ ند هم در قارآن خداو 1.« اْْلَْخََلِق   َمَكاِ َم   ِْل 
َعظیم»با عبارت را  پیامبرکریم  ق 

لو هاا معرفای  به عنوان الگوی اخالقی به انسان 2«فو
   کرده است. 

، الگوهاایی جاویادان اخاالق اساالمی و ائمۀ معصاومین رفتار و گفتار پیامبر
؛ ، حلام و بردبااری اساتیکی از برتارین ساجایای اخالقای معصاومین .هستند
 از ایشان به عنوان منتهای بردباری یاد شده است.کبیره، جامعه در زیارت  چنانکه

 تعریف حلم

خودداری نفس و طبیعت، هیجاان و »بردباری و شکیبایی و به معنای معنای حلم، به 
در  ساکون، طمأنیناه و صابر ی ازای که حالت به گونه 3؛آمده است« برآشفتگی و خشم
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ساب  مغاگی، اقادامات نابخرداناه، دهاد و از  مقابل نامالیمات به انسان دسات مای
شود،  از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشی می 1کند. خشم پرهیگ میو پروایی  بی

بلکه عقل از مسببات آن  ؛ولی معنای اصلی آن، عقل نیست ،اند را عقل گفته بعضی آن
 گونه معرفای کارده اینحلم را  علیامام قبل از بردباری است. بدین معنا که  .است
َما اْلِجْلم  »است:  ْفِس   َكْظم    ِإنَّ ْدَ ةِ  اْلَغْيِظ َو ِمْلك  النَّ  2.«َمَ  اْلق 

توان گفت در ترجمه حلام باه بردبااری، کمای مساامحه  با توجه به تعریف فوق می
بلکاه باه معناای  ؛گیرد؛ زیرا حلم به معناای تحمال باار دیگاران نیسات صورت می
بنابراین آنچه در ترجمه واژه حلام  .انه استصالبت و نرمش قهرمان داری پر خویشتن

زیرا حلم  نیست؛صحیح  ،کنند یاد می« صرف بردباری»آن به عنوان از معروف شده و 
پاذیری  ظلامبه معنای گاهی  ؛ زیرا تحمل بار،مبلق نیستبه طور به معنای تحمل بار 

 که ضد ارزش است. شود  می

 اهمیت و فضیلت حلم در قرآن و روایات

مشاتق از  «میحلا»، ولای واژه اسات در قرآن ذکار نشادهه  طور خاص ب «لمح» واژه
، پانگده بار در قرآن بیان شده اسات کاه در یاازده ماورد از اوصااف خداوناد «حلم»

ماورد در وصاف  یا در  ،میاباراهحضرت شمرده شده در دو مورد، از اوصاف 
ذکار شاده  شاعیبحضارت و در موردی دیگر در وصاف  لیاسماعحضرت 

»کند:  را چنین تمجید می ت. خداوند در قرآن، حضرت ابراهیماس ِإْبراهیَمَلَحلـیم  ِإنَّ
 ُیب  مو اه  کنناده  همانا ابراهیم دارای صفت حلم و بسیار متوکل بر خدا و بازگشت» 3؛«َأوَّ

 .«به سوی خدا بود
. اساتآماده   حضارت اساماعیلصافات، این صفت در مورد سوره  505در آیه 
خداوناد  ،از درگاه خداوند، درخواست فرزندی صالح کارد ابراهیم حضرت وقتی

 ،درخواست او را اجابت نمود و او را به فرزندی که دارای خصلت واالی حلم اسات
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م، حلم و استقامت و صبر انقالبای خاود را یمژده داد؛ چنانکه در ماجرای آن ذبح عظ
 به خوبی نشان داد.

 فرماید:  ن به این خصلت نیکو اشاره کرده و میخداوند متعال، در ویژگی عبادالرحم
واَسـمماً» وَنقالو اْلجاِهلو مو ْرِضَهْونًاَوِإذافاَطَبهو وَنَعَلیاأْلَ ذیَنَیْمشو ْحمِنالَّ الرَّ آنهاا » 1«:َوِعبادو

کسانی هستند که وقتای جااهالن، آنهاا را )باا گفتاار نابخرداناه خاویش  مخاطاب 
و اسیر و مرعوب خشم و غضاب خاود )گویند  ها سالم میسازند، در جواب به آن می
 .« چون کوه هستند هم گردند و دارای اراده محکم، نمی
َ  » :فرمود در روایات متعددی تمجید شده است. پیامبر اکرمحلم،  ِعْث ًَا َو   ِلْلِجْلِم   ب  َمْرَكل

ْبِر َمْسلَكنا اری و معدن دانش و خانه شاکیبایی، من برای کانون بردب» 2«:ِلْلِعْلِم َمْعِدنًا َو ِللصَّ
بارای اتصااف باه ایان صافت تأکیاد هماواره ، . ائمه معصومین«برانگیخته شدم

باید این صفت را به تادریج پیادا کناد.  ،انسان عاقل، اگر این حالت ندارداند که  کرده
ْن   َلْم   ِإْن  »فرمود:  علیامام  ه  َقلَّ َمْن   َتك  نَّ ِِ ْم َف م َحِليمًا َفَتَجلَّ وَن ِملْنه  ْن َيك 

َ
ْوَشَك أ

َ
َه ِبَقْومو ِإاَّ أ  3 «:َتَُّبَّ

پیدا شباهت در آور؛ زیرا کسی که به گروهی اگر حلم نداری خود را به حالت حلیم »
 «.شود کند، مانند آنان می

 های شخص حلیم ویژگی
لْؤِمن  »فرماود:  اولین ویژگی شخس بردبار، ماؤمن باودن اوسات. اماام صاادق   اْلم 

یابد. بردباار  در سایه ایمان تحقق می ،بردباری واقعی ؛ زیرا«مؤمن بردبار است» 4:« يمَحلِ 
  َحْسلب  »فرماود:  رالماؤمنینیکسی است که مخالف هوا و غضب خویش باشاد. أم

َخاَلَفِته ه  اْلَغَضَب ِعْنَد م   5.« اْلَمْرِء ... َو ِمْن ِحْلِمِه َتْرك 
 بدددرا بد بدددرا شدددزا ب  دددر  ددد د

 

 6دا دحسددا د دد   ددا دشدد   دگددم  ددم  
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ْسلِن اْلِجْللِم   َياَظلَك   َمْن »فرمود: در سخن دیگری  علیامام  لَفِه َعَلْيلَك َفِغْظله  ِبج  ِِ السَّ لْب ِبق 
هانه، باا یهانه و انتقام نیست و در مقابل کار سفیبردبار، اهل هجوم سف یعنی فرد 1؛«َعْنه  

؛ ودنگهاداری نهفتاه اساتکند. در حلم، صبر و مقاومت و خ حسن حلم برخورد می
ْحَلم  »فرمود:  پیامبر اکرم چنانکه

َ
اِس   أ لاس  َمْن   النَّ ٌِ النَّ ا هَّ بردباار ناه تنهاا فرد » 2 «:َفرَّ ِمْن ج 

 .«کند دوری می بلکه از نادانان مردم نیگ ؛اهل رفتار جاهالنه نیست

 رابطه حلم و خشم

اوقات به صورت ی  ترین حاالت انسان است که گاهی  از خبرناک ،خشم و غضب
چاه بساا کاه باه  ؛شود آید و باعث از دست دادن کنترل اعصاب می نوع جنون در می

ْرٌأ »فرمود:  علیامام  بدبختی منجر شود؛ مانند: قتل نفس و قبت عضو. َِ ة     ِملَن   اْلِجدَّ
وِن  ن  ْسلَتْجِك   اْلج  ه  م  ون  ن  ْن َلْم َيْنَدْم َفج  ِِ خشام شادید، ناوعی دیاوانگی » 3«: مِْلَنَّ َصاِحَبَها َيْنَدم  َف

دار  ش ریشاها دیوانگی ،است؛ زیرا صاحب آن پشیمان خواهد شد و اگر پشیمان نشود
 .«گردد و استوار می

هاا یااد شاده  ، از این صفت رذیله به عنوان کلید تمام بادیدر روایات معصومین
ِل   ِمْفَتاح    اْلَغَضب  »فرمود:  است. امام صادق . «بادی اسات غضب، کلیاد هار» 4:«َشر    ك 

شاده اسات. واژه  یاد« کظم غیظ»در روایات با عنوان  ،برای معالجه این صفت رذیله
نامالیماات  اثار به معنی شدت خشم و حالت برافروختگی است که بر ،ظ در لغتیغ

 در لغت به معنای بساتن سار« کظم»دهد. واژه  و گگندهای روحی به انسان دست می
رود  ب شده است و به طور کنایه، در مورد کسانی به کاار مایمشکی است که پر از آ

اند و نگدی  است که منفجر شوند؛ در این هنگام حالت  که از خشم و غضب پر شده
بنادد و از طغیاان آن  مشا  غضاب را مای چون بند محکم، سار داری، هم خویشتن

 نماید. جلوگیری می
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فرو باردن خشام و خاود را در »اند:  را چنین تعریف کرده« کظم غیظ»علمای اخالق 
چه حلام نیسات )یعنای  اگر« کظم غیظ»در این تعریف، «. حالت غضب نگاهداشتن

دارد کاه ضادیت لکن با غضاب  و ،های حلم است  بلکه از مصداق ؛مترادف نیست
 1گذارد آثار غضب ظهور نماید. نمی

ت و هاای حلام اسا تارین مصاداق از روشن ،نشاندن خشم بنابراین کظم غیظ و فرو
هاای نابجاا شاده و انساان را از جاوش و  موجب جلوگیری از طغیان خشم و تندی

کظام »بخشاد؛ باه هماین خااطر  خروش نامعقول، زننده و گاهی خبرناک نجات می
 علای شامرده شاده اسات. بار –بعد از انفاق  -دومین صفت پرهیگگاران  ،«غیظ

ْفَضل  »فرمود: 
َ
ْدَ ةِ َكْظم  اْلَغْيِظ َو ِملْ   اْلِجْلِم   أ ْفِس َمَ  اْلق  کسی از قدرت بااالی روحای و  2«.ك  النَّ

دار و بردبار باشد و زمانی که این صبر و بردباری  معنوی برخوردار است که خویشتن
   است.اوج قدرت روحی و معنوی  ،هنگام خشم و غضب باشد

 رابطه حلم و علم

در صافات تاوان  میاین همراهی را  .ناگسستنی است ،همراهی دو صفت حلم و علم
َحلیم » خداوند مشاهده کرد َعلیم  هو تالزم ایان دو . «و خداوند دانا و بردبار است» 3:«َواللَّ

لِذي»فرمود:  پیامبر خدابا یکدیگر تا آنجاست که  ِملَ    ِبَيلِدوِ   َنْفِسلي  َو الَّ ٌء ِإَللى  َشليْ  َملا ج 
ْفَضل  ِمْن ِحْلمو ِإَلى ِعْلمو  َشيْ

َ
به آنکه جانم در دست اوست، چیگی باا چیاگی سوگند » 4«:ءو أ

ْثِملَر اْلِعْللم    َللْن »فرماود: نیگ  امام علی .«جمت نشد که بهتر از جمت علم و حلم باشد ي 
َقاِ َنه  اْلِجْللم   ى ي   ؛ زیارا باا«نشایند میشود، هرگگ به بار نندانش تا با بردباری قرین » 5«:َحتَّ
م یعاالمی کاه حلا .تر مای شاود تر و رسیده علم آدمی پختهاست که حلم و بردباری 

 فرماود:  ؛ چنانکه امام علایکند تری دست پیدا می به مصلحت و نتیجه کامل ،است
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ْصل    اْلِعْلم  »
َ
يَنة  اْلِعْلِم   اْلِجْلم   1، اْلِجْلم  أ زیاور  ،دانش، ریشاه بردبااری اسات و بردبااری» 2 «:ِِ
 .  «دانش

 رابطه حلم و عقل

عقال  ،یکی از این لوازماند که  کردهوازم دیگری غیر از علم ذکر روایات برای حلم، ل
، نباید به این عالم وابسته شده و امور ناپایدار آن را ثابات پنادارد و عاقلانسان است. 

 باا دیگاران، در رواباطانساان بردباار  .تصور کند که همواره امور باید به کام او باشد
خالف میل او حرکت کند و یاا  اگر کسی برای قایل نیست و  برای خود جایگاه ویژه

ْلِجْللم  »فرماود:  علیامام شود.  دلگیر نمی ،ش واقت گرددا خالف توقت امری بر
َ
لوٌ    أ  ن 

وَهرو   وقتی علم باا  «.استبردباری، نوری است که حقیقت آن عقل و تعقل » 3«:اْلَعقل  ج 
لوازم ایماان اسات و آن را ه حلم نیگ از ک؛ چنانوجود داردایمان نیگ  ،عقل همراه باشد

ون  » :دهد ظهور می ْؤِمن    َا َيك  از  .«مگر باا حلام و رحمات ،مؤمن نیست» 4«:ِإاَّ َحِليماً   اْلم 
ه اماام کاغضاب اسات؛ چنان ،کند سوی دیگر یکی از چیگهایی که ایمان را فاسد می

کاه گونه  کند؛ همان غضب، ایمان را فاسد می»نقل فرمود:  خدا از رسول صادق
 5.«سرکه، عسل را

 آثار حلم

 نبی اکارم است. آثار زیادی برای این خصلت بیان شده در روایات معصومین
ا اْلِجْلم  َفِمْنه   »فرمود:  مَّ

َ
وأ    َفَ ك  لَعِة َو َ ْفلٌ  ِملَن الَخَساَسلِة َو   اْلَجِميِل      ْبَراِ  َو َ ْفٌ  ِملَن الضِّ ْجَبة  اْْلَ َو ص 

ي اْلَخْيِر َو  َ  َفَهلَذا َملا  َتَُّهِّ لْم وف  َو الصَّ َ َجاِ  َو اْلَعْفلو  َو اْلَمَهلل  َو اْلَمْعلر  أ  َصاِحِبِه ِمْن َمَعاِلي الدَّ َتَقرُّ
ب  ِلْلَعاِقِل ِبِجْلِمه نشاینی باا  هاا، هام آراسته شدن باه خاوبی ،از ثمرات بردباری» 6 «:َيَتَُّعَّ
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شادن بردباار باه درجاات  ی رغبت به نیکی، نگد شدن، گینیکان، ارجمند شدن، عگ
عالی، گذشت، آرامش و تأنّی، احسان و خاموشی است. این حااالت بارای خردمناد 

 .«ش حاصل شودا با بردباری

 محبوبیت نزد خدا. 1

خداوند متعال دارای از آنجا که  ست.از آثار این خصلت واالیکی  ،محبوب خدا شدن
مورد محبت قارار  ،اشدکه به این صفت متصف برا کسی  هر است،این صفت کمالی 

َحَب »فرماید:  می امیرمؤمنان. دهد می
َ
ه    ِإَذا أ َنه    اللَّ يَّ َِ ِكيَنِة َو اْلِجْلم  َعْبدًا  هنگامی کاه » 1«:ِبالسَّ

 .  «کند آرامش و حلم زینت می ااو را ب ،ای را دوست بدارد خداوند بنده

 ی یعّزت و آقا. ۲

لَم   َملْن »فرماود:  لم اسات. اماام علایاز دیگر آثار ح ،ی و ارجمندییآقا ،سیادت   َحل 
. نتیجه دیگر حلم آن است که موجب عاگت و «هر که بردبار باشد، آقایی کند» 2:«َسلادَ 

ََّ َكاْلِجْلِم »فرمود: در سخن دیگری  علیامام شود.  سرافرازی می هیچ عگتی » 3«:َو َا ِع
لندی در پیشاگاه مایاه عاگت و سارب ،داری ؛ یعنی حلم و خویشتن«چون حلم نیست
در روایات عگتی که خداوند آن را برای مؤمنان خواسته اسات.  ؛گردد خدا و مردم می

ْ َفل   »آمده است:  امیرالمؤمنیندیگری از 
َ
ََّ أ ََّ َكلاْلِجْلِم  4اْلِجْللِم   ِملَن   َا ِعل هایچ » 5«:َو َا ِعل

زیباسات کاه اثر ایان خصالت  . بر«از حلم و مانند او نیست عگتی برای مؤمن باالتر
لُم  تُ : »شود آدمی مفتخر به تاج کرامت می م  ک  اح  عمال . انسان حلیم بردبار به خااطر «ر 

شود. در مقابل، اگار آدمای بردبااری در  عگیگ میبه دستور الهی مبنی بر کنترل خشم، 
ٌُّ   آَفة  اْلِجْلِم » :خواری خواهد شدو دچار ذلت  ،پیش نگیرد  6.«الذُّ
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 عفو و گذشت. 3

ها و مهار  دوستی ،آثار حلم، عفو و بخشش است که موجب استحکام روابطر دیگاز 

گوناه کاه حلام  شود. انسان بردبار اهل بخشیدن و گذشت است؛ هماان و محبت می

، در آغااز یکای از خداوند، موجب عفو و بخشاندگی اوسات. امیرمؤمناان علای

ِذي»فرماید:  هایش می خببه َم   الجمدلله ... الَّ حمد و سپاآ خداوندی را » 1«:َفَعَفلا  ه  ِحْلم    َعظ 

 .  «که عظمت حلم او موجب عفو و بخشش اوست

 افزایی دوست.4

  ِبلاْلِجْلِم »فرمایاد:  مای علیامام  ؛ چنانکهگردد موجب افگایش یار و دوست می ،حلم
ْنَصا    ر  اْْلَ ٌ  ِعَوِ  اْلَجِليِم ِمْن ِحلْ » فرماید: و در سخن دیگری می 2«َتْكث  وَّ

َ
َن أ

َ
لاَس   ِمِه أ و    النَّ ْنَصلا  

َ
  أ

که مردم در برابر ناادان، است اش آن  نخستین پاداش بردبار از بردباری» 3:« َعَلى اْلَجاِهل

 ،. هنگامی که انسان در برابر برخورد نااگوار و جاهالناه افاراد«پشتیبان او خواهند بود

باه او داده و شاخس  دیگران نیگ حق را ،شکیبا بوده و بردباری را پیشه خویش سازد

 ،که مورد هجوم قارار گرفتاهکسی دهند و نسبت به  میمهاجم را مورد نکوهش قرار 

حلام بارای انساان مانناد » 4«:َعُِّليَرةٌ   اْلِجْللم  » امام فرمود:از این رو  نمایند. میش ا یاری

 «ره و طایفه )حامی نیکی  خواهد بود.یعش
 

 تيدددل حادددی دآ تيدددل   دددا تي تدددم  
 

 5ظفددم دیزي تددم  بددا آ  ددر   دد م   
 

 شایستگی مدیریت . 5

 یکی از آثاار .گاهی رسیدن به مواهب دنیایی در گرو اتصاف به فضایل اخالقی است
س    اْلِجْللم  »فرمایاد:  مای علایامام  است.شایستگی برای مدیریت و ریاست  حلم،

ْ
  َ أ
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اَسلة َِ  ،است زیرا شخصی که مدیر و رئیس گروهی ؛«استحلم، اساآ ریاست » 1 «:الرِّ
ترین برخورد نامناسب یا شنیدن ساخن نامناساب باا شاأنش، حاالتش  اگر با کوچ 

دگرگون شده و آتش غضب در وجودش برافروخته گردد، قدرت تعقل و تصامیم را 
باه واسابه پادران  باشد. اماام صاادق از دست داده و ادامه کار، برایش میسر نمی

 ،ترین مردم باه عفاو و بخشاشسگاوار» است: نقل کرده خدا بگرگوارش از رسول
ترین ایشان، کسی  و دوراندیش ؛کسی است که قادرترین ایشان باشد بر عقوبت کردن

 2.«برد است که بیشتر از ایشان غضب خود را فرو می

 افزایی همت. 6

اماام شاود.  موجب حفاظ آباروی انساان مایاست که همت  ، تولدآثار حلمدیگر از 
لة َو   اْلِجْلم  »فرماید:  می علی لوُّ اْلِهمَّ ل  َهملا ع  ْنِتج  َملاِن ت 

َ
َناة  َتْوأ حلام و خونساردی )در » 3«:اْْلَ

در «.شاود فرزندان دوقلویی هستند که از آنها همت بلند متولد مای ،برابر حوادث تلخ 
َساٌم   َاْلِجْلم  : »ی فرموده استعبارت دیگر اٌء َساِتٌر َو اْلَعْقل  ح  ََ ل  قاِطٌ  ِي ْر َخَلَل خ  ِقَك ِبِجْلِملَك َفاْست 

پوشاننده و عقل، شمشایری اسات ای است  ، پردهو بردباری حلم» 4«:َو َقاِتْل َهَواَ  ِبَعْقِلَك 
عیب و کمبودهای اخالقت را با پوشش حلم بپوشان و با هوای نفست باا پس برنده. 

 .«شمشیر عقل بجنگ

 زندگی پسندیده. 7

 اماام علایاسات. میاان ماردم  زندگی پسندیده و گوارا درداشتن آثار دیگر حلم، 
َم   َو َمْن »فرمود:  اِس َحِميدا  َلْم   َحل  ْمِرِو َو َعاَش ِفي النَّ

َ
ْط ِفي أ َفرِّ کسی که حلام ورزد، در کاار » 5«:ي 
 .«کند و در میان مردم به طرز پسندیده زندگی خواهد کرد خود تفریط و کوتاهی نمی
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 ، نماد حلم معصومان

ن روسات کاه ی؛ از همکمال آن را دارند ائمهت کمالی، فضایل این صفبا توجه به 
از در زیارت شریف جامعه کبیره در مورد ایشان ذکر شده است.  «منتهی الحلم»تعبیر 
گفتاار و رفتارشاان،  ،این خاندان، هدایت و رهبری جامعه را برعهاده دارنادکه آنجا 

ها،  جهت هدایت انسان ی است و برای بیان حلم الهی درینمایانگر گفتار و رفتار خدا
 نشاانباه ماردم هم حلم الهی را تفسیر و تبیاین کارده و هام آن را در روش عملای 

 ای برای راهیابی به حلم الهی باشند. دهند تا نشانه می
بیاانگر  ،ای بود که آیاتی که در این راببه نازل شده اسات به گونه خدا حلم رسول
بعضای از ایشاان، پیاامبر را »فرماید:  خداوند متعال می آن حضرت است.حلم واسعه 

دهد. بگو: او برای شاما شانونده  کس گوش می گویند: او به سخن هر آزارند و می می
سخن خیر است، به خدا ایمان دارد و مؤمناان را بااور دارد، و رحمتای اسات بارای 

کاه از جاناب پروردگاار باود جاا آنتاا حلم آن حضرت  1.«اند آنهایی که ایمان آورده
لی    و  إ ن  » قرار گرفت:خباب گونه مورد  این ظ  ل ع   بار و باه راساتی تاو» 2«:مٍ یُخلٍُق ع 

   .«اخالق بگرگی هستی
عباایی کاه حاشایه غلیظای  .باودم گوید: من در محضر پیاامبر انس بن مال  می

ی  نفر اعرابای آماد و عباای حضارت را گرفات و محکام  .دوشش بود بر ،داشت
سپس گستاخانه گفت:  .آن عبا، گردن حضرت را خراشیدبه طوری که حاشیه  ؛کشید

ن دو شترم بار کن تا ببارم؛ چارا کاه یا هست، بر از مال خدا که در نگد تو !ای محمد
انادکی ساکوت کارد و ساپس  نه مال توست و نه مال پادرت. پیاامبر ،این اموال
بی، آیا آسایبی ای اعرا»گاه افگود:  . آن«مال، مال خداست و من بنده خدا هستم»فرمود: 

اعرابای  «چارا؟»فرمود:  پیامبر .اعرابی گفت: نه «.که به من رساندی به تو برسانم؟
کنای.  بلکه آن را با خوبی دفت مای ؛دهی عرض کرد: زیرا تو بدی را با بدی پاسخ نمی

و بار  از این سخن او خندید و سپس دستور داد تا بر یکی از شتران او جاو پیامبر
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 1کردند.دیگری خرما بار 
زیرا سایره آن  ه است؛ترین انسان یاد کرد میبه عنوان حل از امام علی خدا رسول

حضرت در برخورد با مروان، سعید بان عااص، عباداّله بان زبیارو عایشاه و ساایر 
مانه ایشان حتای باا یکه همه گویای برخورد حل 2دشمنانش در تاریخ ثبت شده است

 است. دشمنانشان 

 ،آنچه سؤال داریاد»خباب به جمعیت فرمود:  ،زمان خالفتشدر  روزی امام علی
. در ایان «دهم پاسخ می ،تر از عرش باشد هر سؤالی که مربوط به پایین .از من بپرسید

هنگام مردی بلند قامت از گوشه مجلس برخاست و در حالی که کتاابی در گاردنش 
کماال گساتاخی،  باا صادای بلناد و باا -های یهود بوده  گویی از عرب-آویگان بود 
هاایی  از تاو ساؤال .دانی، نگو گفت: ای مدعی! چیگی که نمی علیامام خباب به 

اماام م که از جواب آنها درماناده شاوی. در ایان هنگاام جمعای از دوساتان پرس می
برخاستند تا به او حمله کرده و او را تنبیه کنند. حضرت آنها را باه شادت از  علی

رهایش کنید، شتابگدگی و تندی و خشم را از خاود دور » داشت و فرمود: این کار باز
ن الهی آشکار نخواهد یهای خدا بر مردم تمام نشده و براه نمایید. با این کارها حجت

الی داری ؤهار سا»به آن مرد فرمود: خباب گاه با کمال حلم و بگرگواری  . آن«گردید
آن مارد آنها پاسخ داد.  به همه علیامام های خود را مبرح کرد و  . او سؤال«بپرآ

سارود و آن حضارت را اماام و اشعاری در مادح شد  علیامام شیفته علم و حلم 
 4 .3های واالی انسانی خواند. صاحب علم و راهنمای گمراهان و رادمرد کمال و ارزش
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