
 _ الصبـــــر _

 

ه زم به فؤصبح ضد  ـه والتزدوج بضد  ــود إول أفلوطٌن فً تاسوعٌاته أن كل موجــٌق

له وال  د بذاته ال ضد  د متفر  ـد أحـل  فهو واحــز  وجــ. إال هللا عمنه بمنزلة اللزومٌات

ول.ــشرٌك وال ممث  

ً المطالب ـمعه فول أن النفس اإلنسانٌة ازدوجت بالجسد فتضاددت ــثم ٌستطرد فٌق

والغاٌات. فغاٌة النفس السمو  إلى األعلى باتجاه األنوار الشعشعانٌة حٌث الموجودات 

  ٌ دة ـن ورائها وخالال ٌعتورها النقص مـن أمامها أو مـ ة مجردة ومثل كاملةـمعان كل

نجذاب إلى ة الجسد اإلالل. وغاٌـاء ألنها بسٌطة ال تركٌب فٌها وال انحـال ٌمسها الفن

  ٌ سترخاء. وتقول مؤكل والمشرب والنكاح والنوم واإلة الذ  ــة المركبة، كلالملذات الحس

آداب التوحٌد أن بٌن النفس والجسد وحدة وصراع أضداد. فال النفس قادرة أن تغادر 

ه، وال ــن خالل جوارحــالها إال مـها وأعمـها ال تستطٌع ان تكتسب علومــالجسد ألن

ان. تحاول النفس بذاته مستغن عن النفس. فهما متالزمان متضاد  الجسد قادر أن ٌقوم 

ى طاعة هللا قبال علـً اإلبطبائعها النورانٌة حٌث الحرارة هأن تطب ع جوارح الجسد 

رار فً ـستقـرودة اإلً بــرودة هـوحٌث البـى الملذات الجنسٌة، قبال علال حرارة اإل

ة ــوحٌث الٌبوسعــة،اإلسترخاء والكسل والد  رودة ــال ب ،ةــالٌقٌن والطمانٌنة المعرفٌ

وة نور العقل فً اكتناه المعرفة وتثبٌتها فً جوهر النفس، ال قوة ظلمة الجسد ـً قـه

ة هً التواضع أمام الحقٌقة ـوحٌث الرطوبـى كل كثٌف مظلم، لــه إه وانجذابــوكثافت

ة.ــز البهٌمٌــة الشهوات والغرائــال رطوب ،ولٌونة اإلقرار  

ً طالب: "علٌكم ــال اإلمام علً بن أبــل كما قــن أهم الفضائــر الصبر مــولذا اعتب

د ال رأس معه ن الجسد " وال خٌر فً جسـبالصبر فإن الصبر من اإلٌمان كالرأس م

ة الصبر تنتصر نزوات ـً أنه مع قلــٌمان ال صبر معه. لقد أدرك اإلمام علوال فً إ

إلى مرتبة البهٌمٌة. فحالوة  ها العلٌا فٌنسفل اإلنسان وٌرتد  الجسد على قٌم النفس ومثل

ة وشجاعة ـروءة وشهامــى األعلى حٌث الملذات مــلـى جذب الجسد إعلقدرة النفس 

اة ـان.هً التً تمحو المرارة التً سببها الصبر الطوٌل والمعانـرم ومعرفة وعرفـوك



ً  القاسٌة. الكرٌم فً الصبر:" المإمن الذي ٌخالط الناس وٌصبر على أذاهم  وقال النب

  ً الكرٌم أن  خٌر من المإمن الذي ٌخالط الناس وال ٌصبر على أذاهم." لقد أدرك النب

ه، ـه أو تعاستـه أو فشله، سعادتـرى نجاحــاإلنسان اجتماعً بالفطرة ال ٌستطٌع أن ٌ

نعزال قٌقً. ال الهرب من المجتمع إلى اإلر الحال  على مراٌا الصبــه أو ضعفه، إقوت

واء.ــنطواإل والتقوقع  

ن عملوا ــالذٌ ً خسر إال  ـز:" والعصر.إن  اإلنسان لفـــه العزٌــً كتابـى فــال تعالــق

ر ".ــوتواصلوا بالصب ق  ــالصالحات وتواصلوا بالح  

ً من ــة التــغاٌد أن اإلنسان لكً ٌحفظ نفسه وٌصونها وٌحقق الـول آداب التوحٌــتق

ال ــة عمــاه وأن تتجسد هذه الحقٌقـأجلها وجدت ،ٌجب أن تكون الحقٌقة مطلبه ومبتغ

صالحا على أرض المجتمع.وصبرا على أذى الناس وسلبٌاتهم فالمإمن ٌقابل السلبٌة 

 بإٌجابٌة، والكراهٌة بالمحبة، والجبن بالشجاعة والظلم بالعدالة.

وع ونقص فً ـن الخوف والجـكم بشًء مـز "ولنبلون  ــالعزًٌ الكتاب ــوورد أٌضا ف

ذا أصابتهم مصٌبة قالوا إن ا هلل ـن الذٌن إر الصابرٌـرات. وبش  ـاألموال واألنفس والثم

ون ".ــوإن ا إلٌه راجع  

ن الذهب بالنار فإذا كان ـن بالمصائب كما ٌمتحـن ذلك أن اإلنسان ٌمتحــنستخلص م

ن اذا ـد  ،وكذلك اإلنسان المإمــسود  واربـرارا وإال اا واصفـجذهبا خالصا ازداد توه  

دة الصدفة ولكنها ثمرة سوء عمل وغفلة وشكوك إن لم ٌكن ـرمً بمصٌبة لٌست ولٌ

 فً حٌاته الحاضرة ففً الحٌوات السالفة " وإن لكل امريء ما سعى ".

تولد من أحشاء األلم  ذةـبعضها، علمنا أن الل د من أحشاءــواذا علمنا أن األضداد تول

ر الخاتمة.ــوعلمنا أن الصابرٌن لهم حسن المآب وخٌالتعاسة  ن أحشاءـوالسعادة م  

ال أٌضا: ــوق " .ور ــزم األمـن عـإن ذلك مـوا فــروا وتتقــى: "وإن تصبــال تعالــق

ى الدار ".ـ"سالم علٌكم بما صبرتم فنعم عقب  

 



ال:ــر الزهاوي فقــا الشاعـأم  

عســر إال  سوف ٌعقبــه ٌســرفال   
 

ــك بحبــل الصبر فـً كل كربــة  تمس 

ل ــدما سئـوة المذاق.وعنــة ولكن ثمارها حلر  ـرة التً جذورها مـوالصبر ٌشبه الشج

اب: " من ٌتجاهل قسوة ــام على حصٌر وٌسترٌح، أجــاد كٌف ٌنـد المشاٌخ الزه  ـأح

لٌس الشقاء أن تكون محروما من متاع "ال: ـائثم أردف ق ". ا ومرٌئاـسرٌره ٌنم هنٌئ

. فالشًء اذا "انــال ذلك الحرمــن احتمــاء أن تكون عاجزا عــل الشقــالحٌاة الدنٌا ب

 استغنٌت عنه كان كال شًء.

ة أن النفس العاقلة اذا استطاعت أن تجذب الجسد إلٌها ــولقد أظهرت اآلداب التوحٌدٌ

ها وسعادته مع سعادتها. ــتماهت ملذات الجسد مع ملذاتة ـوتعقله بطبائعها النورانٌ

ً ادراك المعلومات اإللهٌة والفضائل البرهانٌة وفً ـً فــولما كانت سعادة النفس ه

ى الجسد مع ـتماهـه الالهوت، ى العلم بتنزٌــود الناسوت التً توصلها الــمعرفة وج

طبائعه وتشفف حتى غدا كقالب ة طبعا من ـفتعفف حتى اصبحت العف  النفس فً ذلك 

د ولٌس من الصلصال المركب الكثٌف.ور البسٌط المجم  ــن النــم  

ة المالك ألن عقله النورانً استطاع أن ٌمتلك ـد بمنزلــا ٌصبح اإلنسان الموح  ــعنده

ق اإلنسان إلنسانٌته وتماهٌه مع ــذا أقصى مراتب تحقٌــز جسده الشحمانً.وهــغرائ

ً الذي ال ٌنقطع عنه ـد اإللهــه بالتؤٌٌــر شإونــود ومدب  ــد هذا الوجـ  سٌ ل الكلًــالعق

ن.ـــة عٌــطرف  

 كمال يوسف سري الدين

 

 

 

 



  


