_ الصبـــــر _

ٌقــول أفلوطٌن فً تاسوعٌاته أن كل موجــود إزدوج بضده والتـزم به فؤصبح ضده
منه بمنزلة اللزومٌات .إال هللا عــز وجــل فهو واحـد أحـد متفرد بذاته ال ضد له وال
شرٌك وال ممثــول.
ثم ٌستطرد فٌقــول أن النفس اإلنسانٌة ازدوجت بالجسد فتضاددت معه فـً المطالب
والغاٌات .فغاٌة النفس السمو إلى األعلى باتجاه األنوار الشعشعانٌة حٌث الموجودات
معان كلٌـة مجردة ومثل كاملة ال ٌعتورها النقص مـن أمامها أو مـن ورائها وخالـدة
ال ٌمسها الفنـاء ألنها بسٌطة ال تركٌب فٌها وال انحـالل .وغاٌة الجسد اإلنجذاب إلى
الملذات الحسٌة المركبة ،كلــذة المؤكل والمشرب والنكاح والنوم واإلسترخاء .وتقول
آداب التوحٌد أن بٌن النفس والجسد وحدة وصراع أضداد .فال النفس قادرة أن تغادر
الجسد ألنــها ال تستطٌع ان تكتسب علومـها وأعمـالها إال مــن خالل جوارحــه ،وال
الجسد قادر أن ٌقوم بذاته مستغن عن النفس .فهما متالزمان متضادان .تحاول النفس
أن تطبع جوارح الجسد بطبائعها النورانٌة حٌث الحرارة هـً اإلقبال على طاعة هللا
ال حرارة اإلقبال علـى الملذات الجنسٌة ،وحٌث البـرودة هــً بـرودة اإلستقـرار فً
الٌقٌن والطمانٌنة المعرفٌــة ،ال بــرودة اإلسترخاء والكسل والدعــة،وحٌث الٌبوســة
هـً قـوة نور العقل فً اكتناه المعرفة وتثبٌتها فً جوهر النفس ،ال قوة ظلمة الجسد
وكثافتــه وانجذابــه إلـى كل كثٌف مظلم ،وحٌث الرطوبـة هً التواضع أمام الحقٌقة
ولٌونة اإلقرار ،ال رطوبــة الشهوات والغرائــز البهٌمٌــة.
ولذا اعتبــر الصبر مــن أهم الفضائــل كما قــال اإلمام علً بن أبــً طالب" :علٌكم
بالصبر فإن الصبر من اإلٌمان كالرأس مـن الجسد " وال خٌر فً جسد ال رأس معه
وال فً إٌمان ال صبر معه .لقد أدرك اإلمام علــً أنه مع قلـة الصبر تنتصر نزوات
الجسد على قٌم النفس ومثلها العلٌا فٌنسفل اإلنسان وٌرتد إلى مرتبة البهٌمٌة .فحالوة
قدرة النفس علـى جذب الجسد إلــى األعلى حٌث الملذات مــروءة وشهامـة وشجاعة
وكـرم ومعرفة وعرفـان.هً التً تمحو المرارة التً سببها الصبر الطوٌل والمعانـاة

القاسٌة.وقال النبً الكرٌم فً الصبر ":المإمن الذي ٌخالط الناس وٌصبر على أذاهم
خٌر من المإمن الذي ٌخالط الناس وال ٌصبر على أذاهم ".لقد أدرك النبً الكرٌم أن
اإلنسان اجتماعً بالفطرة ال ٌستطٌع أن ٌــرى نجاحـه أو فشله ،سعادتـه أو تعاستـه،
قوتــه أو ضعفه ،إال على مراٌا الصبر الحقٌقً .ال الهرب من المجتمع إلى اإلنعزال
والتقوقع واإلنطــواء.
قــال تعالــى فـً كتابــه العزٌـــز ":والعصر.إن اإلنسان لفـً خسر إال الذٌــن عملوا
الصالحات وتواصلوا بالحــق وتواصلوا بالصبــر ".
تقــول آداب التوحٌـد أن اإلنسان لكً ٌحفظ نفسه وٌصونها وٌحقق الغاٌــة التــً من
أجلها وجدت ٌ،جب أن تكون الحقٌقة مطلبه ومبتغـاه وأن تتجسد هذه الحقٌقــة عمــال
صالحا على أرض المجتمع.وصبرا على أذى الناس وسلبٌاتهم فالمإمن ٌقابل السلبٌة
بإٌجابٌة ،والكراهٌة بالمحبة ،والجبن بالشجاعة والظلم بالعدالة.
وورد أٌضا فــً الكتاب العزٌــز "ولنبلونـكم بشًء مـن الخوف والجـوع ونقص فً
األموال واألنفس والثمـرات .وبشـر الصابرٌـن الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة قالوا إنا هلل
وإنا إلٌه راجعــون ".
نستخلص مــن ذلك أن اإلنسان ٌمتحـن بالمصائب كما ٌمتحـن الذهب بالنار فإذا كان
ذهبا خالصا ازداد توهجـا واصفـرارا وإال اسود واربــد ،وكذلك اإلنسان المإمـن اذا
رمً بمصٌبة لٌست ولٌـدة الصدفة ولكنها ثمرة سوء عمل وغفلة وشكوك إن لم ٌكن
فً حٌاته الحاضرة ففً الحٌوات السالفة " وإن لكل امريء ما سعى ".
واذا علمنا أن األضداد تولــد من أحشاء بعضها ،علمنا أن اللـذة تولد من أحشاء األلم
والسعادة مـن أحشاء التعاسة وعلمنا أن الصابرٌن لهم حسن المآب وخٌــر الخاتمة.
قــال تعالــى" :وإن تصبــروا وتتقــوا فـإن ذلك مـن عـزم األمــور  ".وقــال أٌضا:
"سالم علٌكم بما صبرتم فنعم عقبـى الدار ".

أمـا الشاعــر الزهاوي فقــال:
تمســك بحبــل الصبر فـً كل كربــة

فال عســر إال سوف ٌعقبــه ٌســر

والصبر ٌشبه الشجـرة التً جذورها مـرة ولكن ثمارها حلــوة المذاق.وعنـدما سئــل
أحـد المشاٌخ الزهـاد كٌف ٌنــام على حصٌر وٌسترٌح ،أجــاب " :من ٌتجاهل قسوة
سرٌره ٌنم هنٌئـا ومرٌئا" .ثم أردف قائـال" :لٌس الشقاء أن تكون محروما من متاع
الحٌاة الدنٌا بــل الشقــاء أن تكون عاجزا عــن احتمــال ذلك الحرمــان" .فالشًء اذا
استغنٌت عنه كان كال شًء.
ولقد أظهرت اآلداب التوحٌدٌــة أن النفس العاقلة اذا استطاعت أن تجذب الجسد إلٌها
وتعقله بطبائعها النورانٌـة تماهت ملذات الجسد مع ملذاتــها وسعادته مع سعادتها.
ولما كانت سعادة النفس هــً فـً ادراك المعلومات اإللهٌة والفضائل البرهانٌة وفً
معرفة وجــود الناسوت التً توصلها الــى العلم بتنزٌـه الالهوت ،تماهـى الجسد مع
النفس فً ذلك فتعفف حتى اصبحت العفـة طبعا من طبائعه وتشفف حتى غدا كقالب
مــن النــور البسٌط المجمد ولٌس من الصلصال المركب الكثٌف.
عندهــا ٌصبح اإلنسان الموحــد بمنزلـة المالك ألن عقله النورانً استطاع أن ٌمتلك
غرائــز جسده الشحمانً.وهــذا أقصى مراتب تحقٌــق اإلنسان إلنسانٌته وتماهٌه مع
العقــل الكلً سٌـد هذا الوجــود ومدبــر شإونــه بالتؤٌٌــد اإللهـً الذي ال ٌنقطع عنه
طرفــة عٌـــن.
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