
 صبر چیست؟

 اص کِ اػت ّایی ػختی ٍ هـکالت تش تشدتاسی ٍ تحول اًؼاًی ّای فضیلت ٍ ّا خصلت اص یکی گواى تی

 ًوایذ تیوِ سا خَد ّا، هصیثت ٍ ّا ػختی تشاتش دس تَاًذ هی صهاًی اًؼاى. آٍسد هی ّجَم اًؼاى تِ ػَی ّش

 .تاؿذ تشخَسداس صثش خصلت اص کِ ًکٌذ فضع ٍ جضع هصیثتی ّش تا ٍ

 تضسگی تِ داسًذگاًؾ ٍ ؿذُ ؿوشدُ اًؼاًی فضایل تشتشیي اص یکی عٌَاى تِ قشآًی ّای آهَصُ دس خصلت ایي

 تضسگ پیاهثشاى اًذ، گشفتِ قشاس تجلیل ٍ ػتایؾ هَسد صاتشاى گشٍُ دس کِ کؼاًی اص.اًذ ؿذُ تکشین ٍ ػتَدُ

 ؿذُ داؿتِ گشاهی قشآى دس ٍ ؿذُ ػتَدُ فضیلت ٍ خصلت ایي داؿتي تِ چٌذ جْاتی تِ کِ ّؼتٌذ خذاًٍذ

 تِ ؿَد هی آى اص ًاسٍایی ّای تشداؿت صثش، هفَْم ًادسػت تثییي ٍ تحلیل گاُ ٍ هٌفی ًگشؽ تِ تَجِ تا.اًذ

 اًؼاًی کوال تشای تؼتشی کِ آى جای تِ ٍ آیذ هی فشٍ سریلت حذ تِ فضیلت اص خصلت ایي گاُ کِ طَسی

 تشپایِ صثش هفَْم تاصخَاًی سٍ ایي اص. ؿَد هی هعشفی آى تشای تضسگ هاًعی ٍ تاصداسًذُ عاهلی خَد تاؿذ

 .پزیشد اًجام تایؼت هی کِ اػت ضشٍستی قشآًی ّای آهَصُ

 تشای کاهلی ّای اػَُ ؿکیثایی ٍ صثش دس کِ تَدًذ( الؼالم علیْن) پیاهثشاى اص غیش تؼیاسی کؼاى تاسیخ، دس

 ٍ کشتال هیذاى دس تٌْا ًِ کِ کشد یاد( ع)صیٌة حضشت اص تَاى هی هیاى ایي اص. سًٍذ هی تـواس تـشیت

 دس کِ صهاًی اص خَیؾ صًذگی طَل توام دس تلکِ داد ًـاى سا قشآًی صثش اص ّایی جلَُ طف دسدًاک سخذاد

 تشاتش دس( الؼالم علیِ)اهیشهَهٌاى کٌاس دس کِ صهاًی تا عظوا خالفت ٍ کثشا ٍالیت اص دفاع دس هادس کٌاس

 تا ٍ دیي اّل خَدفشٍؿاى تشاتش دس( الؼالم علیِ)هجتثی حؼي اهام کٌاس دس تا ٍ هاسقیي ٍ ًاکثیي ٍ قاػطیي

 ای ًوًَِ ٍسصیذ، پایذاسی ٍ ایؼتادگی ٍالیت حشین ٍ اهاهت اص دفاع تشای( الؼالم علیِ) ػجاد اهام کٌاس دس

 تا اػت ؿذُ تالؽ حاضش ًَؿتاس دس.گزاؿت ًوایؾ تِ سا آى حقیقت اص ٍاقعی ٍ دسػت هفَْم ٍ صثش اص عیٌی

 هَسد اًؼاى اجتواعی ٍ فشدی صًذگی دس آى اّویت ًیض ٍ صثش هفَْم قشآًی، ّای آهَصُ تثییي ٍ تحلیل

 هٌذ تْشُ آى فَایذ اص ٍ آٍسد دػت تِ سا خصلت آى تَاى هی چگًَِ کِ ؿَد دادُ ًـاى ٍ گشفتِ قشاس تشسػی

 . ؿذ

 صثش هعٌایی گؼتشُ

 هعٌای تِ اًؼاى تِ ًؼثت آى کاستشد دس ٍاطُ ایي. اػت خَدداسی ٍ ؿکیثایی هعٌای تِ عشتی صتاى دس صثش

 دػت اص ٍ ّا هصیثت هـکالت، ّا، ػختی فـاسّا، تِ ًؼثت سا خَد ؿخص ؿَد هی هَجة کِ اػت حالتی

 تِ. ًذّذ تشٍص ؿشع ٍ عقل اص دٍس ٍ احؼاػی ٍ تٌذ ّای ٍاکٌؾ ٍ کٌذ اػتقاهت تا ٍ پایذاس دسٍى اص ّا دادى

 کِ ّایی آى ٍیظُ تِ جاًکاُ ّای هصیثت ٍ ػخت فـاسّای تشاتش دس طثیعی طَس تِ اًؼاى کِ هعٌا ایي

 هی تشٍص خَد اص عصثی ٍ تٌذ ّای ٍاکٌؾ تشخَسداسًذ، خاصی تضسگی اص ٍ تَدُ تیٌی پیؾ تذٍى ٍ ًاگْاًی

 ّای ٍاکٌؾ حولِ اص.دّذ هی اًجام ؿشع ٍ عقل اص دٍس تِ سفتاسی احؼاػات، ٍ عَاطف تاثیش تحت ٍ دّذ

 اًجام سا سفتاسی ًیض ؿذیذتش عاطفی هشاحل دس. کشد اؿاسُ ًالِ ٍ آُ ٍ فضع ٍ جضع تِ تَاى هی عاطفی ٍ عصثی



 سا کشداسی ٍ اعوال ٍ صدُ آب تِ کتاب ٍ حؼاب تی آًاى ٍ اػت عقالًیت ٍ تذتیش اص دٍس تِ کِ دٌّذ هی

 جثشاى گاُ کِ آٍسد هی دًثال تِ سا تذی آثاس ّن ٍ ؿًَذ هی پـیواى آى اص صٍدی تِ ّن کِ ؿًَذ هی هشتکة

 . اػت ًاؿذًی ٍ ًاهوکي آى

 سفتِ کاس تِ قشآى ػَسُ ۵۴ ٍ آیِ ۳۱ دس تاس ۳۰۱ آى هـتقات تا کِ صثش ٍاطُ قشآًی کاستشدّای تِ تَجِ تا

 ٍ تَجِ هَسد اًکاس غیشقاتل فضیلتی هعٌای تِ صثش هفَْم کِ کشد ادعا تَاى هی( الوفْشع الوعجن. )اػت

 اص ٍ ّا هصیثت ٍ تالیا ٍ ّا ػختی تشاتش دس ؿکیثایی ٍ تحول اص عثاست صثش هفَْم ایي دس.اػت قشآى تاکیذ

 هصادیقی تشؿوشدى تا ای آیِ دس قشآى سٍ ایي اص. دًیاػت دس آى تا هشتثط هؼائل ٍ هالی ٍ جاًی دادى دػت

 الخَف هي تـی لٌثلًَکن ٍ: فشهایذ هی ٍ پشداصد هی صاتشاى ػتایؾ تِ ّا، دادى دػت اص ٍ ّا هصیثت ایي اص

 آیٌذُ اص تشع چَى چیضّایی تِ سا ؿوا ها ٍ الصاتشیي؛ تـش ٍ الثوشات ٍ االًفغ ٍ االهَال هي ًقص ٍ الجَع ٍ

 پیـِ صثش کِ افشادی تِ تَ ٍ آصهایین هی ّا هیَُ ٍ هال ٍ جاى دس ّایی دادى دػت اص ٍ کوثَد ٍ گشػٌگی ٍ

 ( ۳۴۱ آیِ تقشُ! )تذُ سا تْـت هظدُ کٌٌذ هی

 فـاسی ٍ ػختی ٍ تال ّش ٍ ّا هصیثت تشاتش دس کِ ؿواسد تشهی کؼاًی سا صاتشاى عوشاى آل ػَسُ ۳۵۱ آیِ

 ٍ دّذ ًوی ساُ خَد تِ ضعف ٍ ػؼتی ٍ کشدُ تحول گیشد، هی اٍ اص سا چیضی ٍ ؿَد هی ٍاسد اًؼاى تش کِ

 ٍ ّا هصیثت ٍ ّا ػختی تحول هعٌای تِ قشآًی آیات دس ؿکیثایی ٍ صثش تٌاتشایي. ؿَد ًوی عاجض ٍ ًاتَاى

 ٍ عَاطف دػت تِ سا اٍضاع کٌتشل ٍ ًشٍد تیشٍى اًؼاى دػت اص اهَس هْاس کِ ای گًَِ تِ اػت هـکالت

 آى ٍ تشػذ خَیؾ هقصذ تِ تا کٌذ پایذاسی ٍ اػتقاهت ؿشع، ٍ عقل تذتیش ٍ عقالًیت تا ٍ ًؼپشد احؼاػات

 ٍ اصآصهایؾ تَاًذ هی آى تا ٍ اػت اًؼاى تَفیق سهض ؿکیثایی ٍ صثش صیشا آٍسد؛ دػت تِ خَاّذ هی سا چِ

 ؿکیثایی ٍ صثش هؼالِ کِ سٍػت ایي اص( ۳۸۱ آیِ عوشاى آل ٍ ۳۴۴ آیِ تقشُ. )آیذ تیشٍى ػشتلٌذ الْی اتتالی

 صاتش هَهٌاى تِ ٍ ؿذُ ؿوشدُ تش پیشٍصی تِ یاتی دػت تشای اػاػی اصل یک عٌَاى تِ جٌگ هیذاى دس

 .اػت ؿذُ دادُ ظفش ٍ پیشٍصی ٍعذُ


