بررسی آثار صبر از دیدگاه قرآن و حضرت علی (ع)
نویسنده :بهروز خيري
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چکیده:
علمای اخالق صبر را (ام الفضائل) نامیدهاند و در واقع یکی از منجیات بشری میباشد که هر اندازه این
صفت اخالقی در ما نهادینه شود ایمان ما افزایش مییابد و مورد عنایت و محبت خداوند قرار میگیریم
و دیگر جزع و بیتابی برای فرد مؤمن بیاثر و بیمعنا میباشد که صبر از مهمترین ارکان ایمان میباشد
و نوشتار حاضر در گام نخست به معنای لغوی و اصطالحی صبر پرداخته شده است که معنایش برای
مربیان و واضح گردد تا بتوانیم به این فضیلت اخالقی بپردازیم.
سپس به اقسام و راهکارهای تحصیل صبر میپردازد تا در این گام توانسته باشیم این فضیلت را به
ثمره عمل بنشانیم و این فضیلت اخالقی به اجرا دربیاید ،در مرحلهی بعد به آثار صبر از قرآن اشاره
شده است که این آثار برای انسانهایی است که به صبر ارزشی قائل نبوده تا مشوق و ترغیب به این
فضیلت شده باشند در پایان به ارتباط صبر باایمان و آثارش درکالم و رفتار حضرت علی (علیهالسالم)
بیان میگردد که در ارتباط صبر باایمان متوجه میشویم که صبر جزء الینفک ایمان میباشد به عبارت
دیگر میتوان گفت بقای ایمان به صبر است و میتواند انسان را از هالکت نجات دهد.

کلیدواژه:
صبر ،قرآن ،ایمان ،حضرت علی (ع) ،نهجالبالغه

 1بهروزخیری ،دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه تهرانa.mohammadi110@gmail.com ،
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مقدمه:
قرآن و احادیث متضمن معارف بسیار واالیی هستند که یکی از این معارف عالی صبر میباشد ،زندگی انسان آمیخته
با مشکالت عجیبی است که اگر در مقابل آن شکیبایی به خرج دهد به پیروزی و اگر که ناشکیبایی کند به عدم پیروزی
خواهد رسید و عالوه بر زندگی مادی ،در زندگی معنوی به این مسئله اشاره دارد که اگر انسان در برابر هوی و هوسها
و نفس خویش شکیبایی نکند از زمرهی افراد باایمان خارج شده است و اساسا پیروزی در هر میدانی محتاج صبر و
شکیبایی میباشد.
بنابراین توجه نمودن به صبر و آثارش زمینه رشد و پیشرفت آدمی در زندگی دنیوی و اخروی میباشد و در حقیقت،
سعادت و رستگاری او را در دنیا و آخرت تضمین میکند عدهای صبر را عامل تن به ذلت دادن و پستی گرفتهاند،
مسئلهای وجود دارد که در این نوشتار معنای آن آشکار میگردد که آیا صبر به معنای تن به ذلت دادن و ظلمپذیری
است؟ و مسئلهی دیگر اینکه آیا اگر صبر را سرلوحه کار خویش قرار دهیم ،خداوند تبارک پاداش و ثمراتی به آن قائل
میباشد؟ و دیگر سخن اینکه به چه اندازه ایمان ما به صبر بستگی دارد؛ که در این نوشتار از کالم حضرت علی (ع)
پاسخ خواهیم داد.
بررسی لغوی و اصطالحی صبر:
معنای لغوی:
"الصبر" :امساک فی ضیق؛ و الصبر :حبس النفس علی ما یقتضیه العقل والشرع اوعما یقتضیان حسبهاعنه ،فالصبرلفظ
عام وربما خولف بین اسمائه بحسب اختالف مواقعه فإن کان حبس النفس لمصیبه سمی صبراً ال غیر ویضاده الجزع و
إن کان فی محاربه سمی شجاعه ویضاده الجبن ،وإن کان فی نائبه مضجره سمی رحب الصدر ویضاده الضجر وإن کان
فی امساک الکالم مسی کتمانا ویضاده المذل( .راغب اصفهانی)474 :1412،
(صبر :نگهداشتن و شکیبایی در تنگنا؛ و صبر :نگهداشتن نفس بر آنچه عقل و شرع اقتضاء میکند و یا خودداری
نفس ازآنچه که عقل و شرع مقتضی حفظ آن است .پس صبر لفظی عام است و بسا اینکه برحسب تفاوت جایگاهش
اسامیاش مختلف میباشد پس اگر نگهداشتن نفس برای مصیبت باشد صبر نامیده و تضادش جزع میباشد و اگر در
جنگ باشد شجاعت نامیده و تضادش ترس میباشد و اگر در گرفتاریها باشد سعهی صدر نامیده و تضادش ضجر
میباشد و اگر در نگهداری از کالم باشد کتمان نامیده و تضادش فاش کردن میباشد).
" -1الصبر" :نقیض الجزع (فراهیدی)7 .115 :1410،
" -2صبر"به معنای شکیبایی ،مأخوذ از تازی ،طاقت و تحمل میباشد (نفیسی)3 .2127 :1318،
" -3صبر" :حبس و بازداشتن است و شکیبیدن ،بردباری و نقیض جزع میباشد (دهخدا)2 .1887 :1385،
والتحقیق هم همین معنا را به کار برده است
" -4صبر" :شکیبایی و بردباری پرکاری و ثبات و دوام ورزیدن و تاب آوردن میباشد( .سیاح)1 .1023 :1382،
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معنای اصطالحی:
معنای اصطالحی صبر عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن آن در بالیا و مصائب و مقاومت
کردن با حوادث و شدائد به نحوی که سینه او تنگ نشود و خاطرش پریشان نگردد و گشادگی که پیش از حدوث آن
واقعه است از بین نرود( .نراقی )643 :1373،صبر عبارت است از ثبات انگیزه دین در مقابل انگیزه شهوت( .شبر:1377،
)359
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) تفسیر صبر چنین آمده است که پیامبر (ص) از جبرئیل پرسیدند :تفسیر صبر
چیست؟ فرمود :شکیبایی و صبرورزی در ناراحتی چنانکه شکیبایی میورزی در مسروری و در بیماری هم چنانکه
شکیبایی میورزی در سالمتی و عافیت پس از حالش نباید شکایت کند نزد خلق به آنچه که از بال رسیده است.
(مجلسی)20 .77 :1386،
معنی صبر حبس نفس است از زشتیهایی که اشتها دارد و وادار کردن آن بر طاعات و کاملترین فرد صبر بازداشتن
نفس از بهرههای نفسانی و شهوات حیوانیه مباحِ است چه رسد بازداشتن نفس را از زشتیها و عدم متابعت آنها
بهطوری که نفس مرکب آنها شود؛ و غایت صبر این است که فرقی بین نعمت و محنت نگذارد بلکه محنت را بر نعمت
ترجیح دهد زیرا علم به حسن عاقبت آن دارد( .خادم الذاکرین)2 .193 :1382 ،
و برداشتی که میتوان از تعاریف گرفت این است که صبر هر گز به معنای تحمل بدبختیها و تن دادن به ذلت و
تسلیم در برابر عوامل شکست نیست.
اقسام صبر:
در حدیثی از پیامبر خدا (ص) اقسام صبر اینگونه نقل شده است که فرمودند :صبر سه گونه است :صبر بر مصیبت،
صبر بر طاعت و صبر بر معصیت پس هرکس که صبر بر مصیبت کند و آن را با صبر جمیل تحمل نماید خداوند سیصد
درجه برایش مینویسد که فاصله بین هر درجه تا درجه دیگر همانند میان آسمان و زمین است و هرکس صبر بر
طاعت کند خداوند ششصد درجه برایش مینویسد که فاصله بین هر درجه تا درجه دیگر همانند بین انتهای زمین تا
عرش خداوند است و هرکس صبر بر معصیت کند خداوند نهصد درجه برایش مینویسد که فاصله بین هر درجه تا
درجه دیگر همانند بین انتهای زمین تا انتهای عرش خداوند است (مجلسی.)68 .77 :1403،
نتیجهای که میتوان از این حدیث برداشت کرد این است که صبر بر معصیت اهم از دیگر اقسام میباشد و صبر بر
طاعت در پلهی دوم و صبر بر مصیبت در پلهی سوم قرار دارد؛ زیرا انسان هرچه به معصیت نزدیک شود از فضیلت و
لذت اطاعت خداوند دور شده است و از ایمان او کاسته میشود.
راهکارهای تحصیل صبر:
انسان در راه صبر تالش بسیاری باید کند تا درجات صبر را نصیب خویش کند و به این نیت که با این عمل به تقرب
الهی رسد و در اینجا به چند مورد به راهکارهای به دست آوردن صبر اشاره مینماییم:
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 -1شناخت دنیا :انسان باید بداند که فطرت دنیا فانی و پست میباشد و خداوند تبارک او را مورد آزمایشهای
متعدد قرار میدهد تا وجودش الهی و مستعد زندگی جاودانه شود؛ و در آخر به جایی رسد که در برابر تمام مشکالت
دنیوی بگوید جزء زیبایی چیزی نمیبینم و سریع خود را نبازد.
 -2خودشناسی :همانطور که میدانیم علت خداشناسی خودشناسی میباشد و انسان باید همه چیز را از خداوند
بداند و این آیه مبارکه را در خود بپروراند و الگوی رفتاری خویش قرار دهد( .اناهلل وانا الیه راجعون/بقره )156
 -3امیدوار بودن :خداوند تبارک در آیه (فإن مع العسر یسرا /الشرح  )6وعده داده است که بعد از هر سختی ،آسانی
میباشد و انسان نباید به یقین برسد که وعده خداوند صدق میباشد و امیدواری بیشتری به دست میآورد؛ و همچنان
در آیهای دیگر میفرمایند (التقنطوا من رحمه اهلل/الزمر  )53همانطور که میدانید ناامیدی یکی از گناهان کبیره
میباشد و ما با ذرهای ناامیدی در قلبمان عرش بزرگ خداوند را به لرزه درآورده پس باید در خود بپرورانیم که خداوند
حامی و پشتوانه ما میباشد و از رحمتش ناامید نشویم به خصوص در آمرزش گناهان که رحمان و توبه پذیر است.
 -4یاری از خداوند :باید در همهی اموی از خداوند تبارک یاری بجوییم و مهمترین پشتوانه صبر یاری خداوند
میباشد و اگر یاری او نباشد لحظهای طاقت نداریم و در واقع بدون او صبر کامل نمیشود و در آخر آیهی  18سوره
مبارکه یوسف (ع) اشاره به یاری طلبیدن حضرت یعقوب (ع) در برابر مصیبتی که به او رسیده بود از خداوند تبارک
میباشد.
 -5توجه به پاداش و آثار صبر :توجه به پاداش و آثار عظیمی که خداوند تبارک در قرآن فرمودهاند ،در این زمینه
عزم انسان را در صبر و شکیبایی ،راسخ میکند و هر قدر که ایمان انسان بیشتر شود صبر او نیز بیشتر خواهد شد.
ارتباط صبر باایمان:
در اینجا میخواهیم سخن را با کالم نورانی حضرت علی (ع) شروع کنیم که میفرمایند«:علیکم باالصبر فإن الصبر من
االیمان کاالرأس من الجسد و ال خیر فی جسد ال رأس معه و ال فی ایمان ال صبرمعه»(نهجالبالغه ،حکمت « )82بر
شما باد صبر و شکیبایی زیرا صبر برای ایمان ،مانند سر برای بدن است و جسم بدون سر فایدهای ندارد و ایمانی از
صبر بهرهای ندارد خیری در آن نیست» .درکالم حضرت امیر (ع) این مفهوم روشن است که صبر ،نقش بسزایی در
ایمان و تمام ابعاد زندگی دارد.
و در واقع همانطور که بقای بدن به سر است ،بقای ایمان هم به صبر میباشد و بارور شدن صفات نیکوی دیگر در
گرو صبر میباشد و ایمان رابطه تنگاتنگی با صبر دارد و اگر انسان صبر نداشته باشد نه میتواند معصیت نکند و نه
اطاعت خدا را به جا آورد و سریع از رحمت خداوند ناامید میشود و به دیگر سخن صبر همان ایمان و ایمان همان
صبر میباشد؛ و در واقع تاثیر صبر بر ایمان به گونهای است که میتواند انسان را از هالکت نجات بخشد و از قعر جهنم
به سوی مراتب باالی بهشت که از ایمان به دست میآید رهنمود سازد.
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آثار صبر از منظر قرآن:
برای صبر آثار فراوانی از قران و ائمه معصومین (علیهمالسالم) میتوان برشمرد و گویاترین اثر صبر که انسان بر اثر
تجربه به دست میآورد این میباشد که صبر همجوار پیروزی میباشد که حضرت علی (ع) میفرمایند( :الیعدم
الصبورالظفروإن طال به الزمان .نهجالبالغه/حکمت()153شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد گرچه زمانی طوالنی بر آن
بگذرد)
 -1همراهی خداوند با صابران:
(یاایهاالذین امنوااستعینوابالصبروالصاله إن اهلل مع الصابرین /بقره  ] )153ای کسانی که ایمان آوردهاید از صبر و نماز
کمک بگیرید قطعا خداوند با صابران است[
اگر انسان در برابر مشکالتی که به او میرسد شکیبا نباشد نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد و سریع خودش را
میبازد ولی اگر در برابر مشکالت این را باور کند که خداوند فرموده است من با شکیبایانم هیچ موقع زندگی را به کام
خود تلخ نمیکند و با یاد خداوند قلبش آرامش خاطر پیدا میکند و با قدرت صبوری به کارهای خویش ادامه میدهد.
 ولیکن ظاهر به مورد بحث این است که صبر اهم از نماز است اما در آیهی دیگر (واستعینوابالصبرو الصاله وانها لکبیرهاال علی الخاشعین /بقره  )45راز این تفاوت این میباشد که قرآن کریم در هر موردی ،حکم خاص آن مورد را بیان
میکند از این رو در آیهی  45بقره که عبادت مطرح است اهمیت را به نماز میدهد و در آیهی  153بقره که جنگ و
نبرد و پرهیز از عقبنشینی مطرح است به بیان صبر اهتمام میورزد (جوادی آملی)7 .583 :1388،
 -2بشارت خداوند به صابران:
(ولنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من االموال واالنفس والثمرات وبشر الصابرین/بقره )155
[و قطعا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و ضرر مالی و جانی و محصوالت امتحان میکنیم و صابران را بشارت ده[
همانطور که از آیه مشخص است انسان صبور مورد بشارت خداوند قرار میگیرد و اگر امتحاناتی که خداوند فرموده
است به نحو احسن شکیبایی کند و خود را به خداوند وصل کند به درجاتش افزوده میشود.
 -3درود و تحیت فرشتگان به صابران:
(سالم علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار/رعد )24
]سالم بر شما به سبب صبرتان و چه خوب است عاقبت آن سرا[
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در این آیه میفرماید سالم بر شما به خاطر صبرتان ولی درآیات فوقش به هشت قسمت از کارهای نیک اشاره شده
نکته در اینجاست که در حقیقت پشتوانه همهی برنامههای سازندهی فردی و اجتماعی ،همان شکیبایی میباشد و اگر
که آن نباشد هیچ یک از آنها به سامان نمیرسد( .مکارم)193.10 :1380 ،
 -4رستگاری صابران:
(ایهاالذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوااهلل لعلکم تفلحون /آل عمران )200
]ای کسانی که ایمان آوردهاید صبر کنید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و تقوای خدا را پیشه کنید امید
است که شما رستگار شوید]
 امرهایی که در اینجا آمده همه مطلق و بدون قید هستند در نتیجه صبرش ،هم شامل صبر بر شدائد و هم صبر برطاعت و هم صبر بر معصیت میباشد( .طباطبایی)143.4 :1363 ،
و در نتیجه اینکه کسی که بخواهد به رستگاری برسد باید شکیبایی را به طور مطلق سرلوحهی کار خویش قرار دهد.
 -5درجات عالی بهشت به صابران:
(اولئک یجزون الغرفه بماصبروا ویلقون فیما تحیه و سالما  /فرقان )75
]آنان به خاطر آنکه صبر کردند غرفههای بهشتی داده میشوند و در آن با تحیت و سالم روبرو میشوند[.
در این آیه نشان میدهد که اگر بخواهیم جزء بندگان رحمان خداوند واقع شویم و از درجات عالی بهشت برخوردار
شویم باید صبور و شکیبا باشیم و در واقع بهشت را به بها میدهند نه به بهانه.
 -6پاداش بدون حساب به صابران:
(إنما یوفی الصابرون اجرهم بغیرحساب  /زمر)100
]جزء این نیست که صابران پاداش خود را بیحساب و به طور کامل میکنند[
امام صادق (ع) به نقل از پیامبر خدا (ص) فرمودند :روزی که نامههای عمل گشوده شود و ترازوی عدل نصب گردد،
برای آن کسانی که گرفتار رنج های سخت شدهاند و در برابر آنها به شکیبایی همت گماشتهاند نه میزانی و نه نامه
عمل گشوده میشود و آنگاه این آیه را تالوت فرمودند (إنما یوفی الصابرون اجرهم بغیرحساب)(طبرسی.496 :1380 ،
)12
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 -7صابران محبوب خداوند:
(واهلل یحب الصابرین  /آل عمران ] )146و خداوند صابران را دوست میدارد[
بر اساس این آیه محبت خداوند تبارک ،موهبتی میباشد که نصیب بندگان صابر میشود و هرکس که خداوند او را
دوست داشته باشد قطع به یقین ،محبوب خداوند میباشد و اگر که صبر را سرلوحه خویش قرا دهد از این موهبت
برخوردار میشود.
 -8صبر ،نشانهی آگاهی:
(یاایها النبی حرض المومنین علی القتال ذن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین وإن یکن منکم مأه یغلبوا الفا من
الذین کفروا بأنهم قوم ال یفقهون /انفال)65
]ای پیامبر ،مؤمنان را تحریک به جنگ با دشمن کن هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشد به دویست نفر غلبه
میکنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز میگردند چرا که آنها گروهی هستند که
نمیفهمند[
همانطور که از انتهای آیه مشخص است .آگاهی مؤمنان سبب صبر و شکیبایی آنان میگردد و بالعکس ناآگاهی کافران
سبب عدم صبر و شکیبایی آنان میگردد.
 -9پاداش دو برابر به صابران:
(اولئک یوتون اجرهم مرتین بما صبروا /قصص)54
[آنان پاداششان را دو برابر دریافت میکنند به سبب آنکه صبر پیشه ساختند[
 -10صبر عامل تقرب الهی:
(قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرجمیل واهلل المستعان علی ماتصفون  /یوسف)18
]گفت :چنین نیست بلکه نفس شما کاری را برایتان آراست و در این حال صبری نیکو مناسبتراست و از خداوند یاری
خواسته بر آنچه که شرح میدهید[
حضرت یعقوب (ع) در برابر آن مصیبتی که بدان رسیده بود هرگز سخنی از یأس و نومیدی بر زبان جاری نکرد و
فرمودند :صبر جمیل میکنم و در واقع صبر چه فضیلت و چه راه خوبی در برابر مصائب میباشد و در آخر آیه اشاره
به کمک گرفتن حضرت یعقوب (ع) از خداوند تبارک میباشد همین کمک گرفتن از خداوند راهی برای نزدیک شدن
انسان به خداوند میباشد و همچنان که گفتیم بدون کمک از ذات حق نمیتوان به فضیلت صبر دسترسی پیدا نمود.
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آثار صبر در کالم حضرت علی (علیهالسالم):
حضرت امیر (ع) در مورد صبر و آثارش سخنان بسیاری دارند و چون که بسیاری از آن سخنان یک معنی را میخواهد
برساند به چهار مورد از آثار صبر از دیدگاه حضرت علی (ع) اشاره مینماییم.
 –1صبر ،عامل پیروزی :قال علی (علیهالسالم)« :الیعدم الصبورالظفروإن طال الزمان» (نهجالبالغه ،حکمت )153
«انسان صبور ،پیروزی را از دست نمیدهد گرچه زمان ان طوالنی باشد».
اگر شخصی اراده جدی به امری کرده است صبر را پیشه کار خود میکند و در اینجا هم ارتباطی باایمان دارد که
انسان اگر صبور باشد به این کالم خداوند که پس از هر سختی آسانی میباشد اعتقاد دارد و در نهایت پیروزی در
کارش را از آن خود میکند؛ و در حدیث دیگری میفرمایند هنگامی که صبر کردی خویشتن را به موفقیت و پیروزی
بشارت ده (آمدی)1 .613 :1377 ،
 -2صبر ،عامل نجات :قال علی (علیهالسالم)« :من لم ینجه الصبراهلکه الجزع» (نهجالبالغه ،حکمت « )189هرکس که
صبر او را نجات ندهد ،جزع و اضطراب او را هالک میکند».
در کالم حضرت امیر (ع) مشخص است که انسان در برابر مشکالتی که به او میرسد باید راه صبر را پیشه کند
وگرنه به هالکت میرسد و به دیگر سخن در برابر مشکالت دو راه بیشتر ندارد یا صبر یا هالکت.
 -3صبر ،عامل آسان شدن رنج ها :قال علی (علیهالسالم) :علیک بالصبرواالحتمال فمن لزمهما هانت علیه المحن
(آمدی« )616.1 :1377 ،بر تو باد صبر و تحمل پس هرکس مالزم این دو گردید ،رنج ها بر او آسان میشود».
در برابر مشکالتی که به انسان میرسد چه صبر کند یا بیتابی کند باالخره این مشکالت میگذرد و اگر صبر کند
موفق و پیروز میشود و اگر غیر از این باشد رنج ها نه تنها برایش آسان نمیشود بلکه او را از بین میبرد.
 -4عدم صبر ،عامل به دوزخ رفتن:
قال علی (علیهالسالم)« :إن صبرت ادرکت بصبرک منازل االبراروإن جزعت اوردک جزعک عذاب النار»(آمدی:1377 ،
« )612.1اگر صبر پیشه کنی ،به سبب صبر خود ،جایگاه نیکوکاران را درک میکنی و اگر بیتابی کنی به خاطر
بیتابیات به عذاب دوزخ وارد میشوی».
همانطور که گفتیم صبر رابطهی تنگاتنگی باایمان دارد و در کالم حضرت امیر ( ع) مشخص است که منازل ابرار
را به صابران میدهند در واقع این جایگاه برای افراد باایمان میباشد.
صبر ،در رفتار حضرت علی (علیهالسالم):
گفتار حضرت علی (ع) عین عمل حضرت میباشد که خواهید دید در ماجرای بیعت خواهی هم در مقابل گروه
ریاستخواه و دنیاطلب ،علیرغم قدرت و شجاعت بینظیری که داشتند صبر پیشه کردند؛ که در خطبه سه نهجالبالغه
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که معروف به خطبه شقشقیه میباشد به این بحث اشاره دارد که حضرت علی (ع) میفرمایند( :آگاه باشید ،به خداوند
سوگند فالنی (ابابکر) جامه خالفت را بر تن کرد،درحالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسالمی ،چون
محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت میکند.
او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان دور پرواز اندیشهها فبه بلندای ارزش من
نتوانند پرواز کرد .پس من ردای خالفت را رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنارهگیری کردم و در این اندیشه بودم
که آیا با دستتنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم؟ یا در این محیط خفقان که به وجود آوردند صبر پیشه سازم؟
که پیران را فرسوده ،جوانان را پیر و مردان باایمان را تا قیامت و مالقات پروردگار اندوهگین نگه میدارد.
پس صبر و بردباری را خردمندانهتر دیدم .پس صبر کردم درحالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من
مانده بود؛ و با دیدگان خود مینگریستم که میراث مرا به غارت میبرند تا اینکه خلیفه اول به راه خود رفت و خالفت
را پسر خطاب سپرد ( نهجالبالغه ،خطبه )3
همانطور که مالحظه فرمودید کردار حضرت علی (ع) عین گفتارش میباشد و جدای از هم نیست و نمونهی دیگر
از صبر حضرت علی (ع) را میتوان ماجرای اهانت به فاطمه زهرا (س) را نام برد که اگر حضرت صبر نمینمودند چه
اتفاقاتی که نمیافتاد؛ و همچنین فرزند عزیزش امام حسین (ع) بر صبر تکیه میفرمودند و آنچه حماسه کربال را به
اوج ماندگاری و تاثیرگذاری معنوی رساند صبر امام حسین (ع) و یاران با وفایش بود.
نتیجه:
همانطور که مالحظه فرمودید برای صبر آثار فراوانی میتوان برشمرد آشکارترین آن نتیجهای است که تجربه گواه آن
است و انسان این نکته را در زندگی خود دریافته است که صبر و پیروزی بنا برگفته حضرت علی (ع) قرین هم هستند
و دیگر اینکه بنا بر تعاریفی که گفته شد صبر به معنای تن به ذلت دادن و پستی نمیباشد و فرد صبور بر رفتار خود
تسلط دارد و آرامش خاطر خود را با شکایت به دست نمیآورد.
بلکه از راههایی به دست میآورد که رضایت خداوند در آن باشد تا از آثار پربرکت صبر برخوردار باشد و این رفتار
ناشی از ایمان اوست؛ و گفتیم که بنا برکالم حضرت امیر (ع) ایمان و صبر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و کسی که به
خداوند ایمان دارد و خیرخواهی او را باور کرده است میداند که از هرکسی نسبت به او مهربانتر است و پیشامدها را
مصلحت و به نوعی رشد معنوی خویش میداند و دیگر اینکه کالم و رفتار حضرت علی (ع) عین هم هستند و جدای
از هم نیست همانطور که از صبر سخن میگوید و سفارش به صبر میکند خود از قبل عامل آن بوده است .با توجه
به مطالب بیان شده به خوبی میتوان دریافت که یکی از بهترین راههای درست زندگی کردن و به موفقیت رسیدن و
در نهایت عاقبت به خیر شدن صبر میباشد.
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