
 مجلس پنجم 

 حلم و بردباری؛ آثار و نتایج

 *فراحسانیحسیناالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

، بدون حلـم و شـکیبایی، قـوام و فوام «عزت و کرامت نفس»و « عبافت»، «ایمان»از نگاه فین، 
ر نشوف. از این منظر، جایگاهنیابد و تعلیم و تربیت و  به قدری رفیـع  حلم تبلیغ فین، بدون آن میس 

کننـدگان شـمرفه  نرسد، از عبافت« حلم و برفباری»فرماید: تا انسان به  می است که امام رضا
،  ، حیثیتی ، مالی شناسی، حلم و برفباری، حافظ سالمت و امنیت جانی از نگاه جامعه 1شوف. نمی

هاسـت.  روانی خـانوافه و جامعـه اسـت و فقـدان آن، سـبب انـواع ناهنجاری ، فکری و اخالقی
ای  هـای اجتمـاعی و رسـانه ، وجـوف فرگیری های زندگی زناشویی، افزایش آمار طالق ناهنجاری

، گسـترش جـرم و  های سیاسی و اجتماعی افراف حقیقی و حقوقی نسبت به یکدیگر، پیدایش فتنه
، تحُلـم و  تـدی ن»فهنده ضـعف  ای، نشـان نـدانیان فر هـر جامعـهو نیز فزونی زنـدان و ز  جنایت

 فر آن جامعه است.« عقالنیت
                                                           

 پژوهشگر حوزه علمیه قم. *
 .۳۳۳، ص 1، ج  کافیال،  . شیخ کلینی 1
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فر این نوشتار، ضمن اشاره بـه مفهـوم و اهمیـت حلـم و برفبـاری فر فیـن، راهکارهـا و عوامـل 
 شویم. فستیابی به این فضیلت ارزشمند اخالقی را یافآور می

 مفهوم حلم و حلیم

م» لس و فر اصـل بـه معنـای   هـدف مقـدس اسـت یـکدن بـه یرفباری فر راه رسـ، به معنای ب« ح 
فو معنـا « حلـم»علمای لغت و اخالق، بـرای  1است.« جان غضبیفاری به هنگام ه شتنیخو»
 اند: رفهکر کن
ـت فر امـور؛ یعنـی بـه1 2جـان قـوه غضـب؛ینترل نفس خـویش از هک. ۳ کارگیری  . تأمـل و تثب 

 3عقالنیت و رعایت اعتدال فر کارها و فوری از افراط و تفریط.
ّْلاُم »پرسید:   از فرزندش امام حسین  امیر مؤمنان ِِ ا  اْل ََ فرزنـد عزیـزم  برفبـاری  ؛ َحا  ُاَنايَ 

ّْلُك الَنْفِس »ایشان پاسخ فاف: « چیست؟ َِ ]حلم، یعنی[ فروخورفن خشم و مالـک  4؛َ ْظُم اْلَغْ ِ  َو
 «.نفس خویش بوفن

اش فر  ه عجول نیست و از افراط و تندروی فاصله فارف و زندگیکشوف  ، به کسی گفته می«حلیم»
اری قبـل از کـچ یی، فر هین توانایاو فر ع 5میان مرفم با خوشنامی و صفات پسندیده همراه است.

تسلط بر نفس خویش، فر مجازات افراف مجرم و خطاکار وقتش شتاب ندارف و به فلیل برفباری و 
 کند.  عجله نمی

 جایگاه حلم در دین

ای برخـورفار اسـت.  ویژه اسـالم، از اهمیـت و جایگـاه ویـژه حلم و شکیبایی، فر افیان الهی، به
را « ایمـان»نـدارف، مـزه و طعـم « حلـم»ای از  فرماید: کسی که بهـره می رو، نبی مکرم ازاین

ّْلم»فرموفه:  و یا امیر مؤمنان 6نچشیده است. ِِ َن اْل َِ َفُع  ْْ هیچ عزت و شرفی بـاالتر از  7؛ َا ِعَز أَ
                                                           

 .۳۳9، ص ۳۱، ج  تفسیر نمونه،  و فیگران مکارم شیرازی ناصر . 1
 «.حلم»، نیل واژه مفردات،  . راغب اصفهانی 2
 .۳۴6، ص ۳1، ج  لسان العربمنظور،  . ابن 3
 .۳۳، ص ۱، ج  مستدرک الوسائل،  . محدث نوری 4
 .178، ص  األمالیمفید، شیخ .  5
 .۳۱7، ص  شهاب األخبار،  قاضی قضاعی . 6
 .۴96، ص ۴، ج  الفقیه کتاب من اليحضره،  . شیخ صدوق 7
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تواند عیـوب اخالقـی و رنایـل نفسـانی را از  انسان با تمسک به حلم می« حلم و برفباری نیست.
َف ْساُتْإ »فرمایـد:  که آن حضرت می سازف و به تقویت ایمان خویش مبافرت ورزف؛ چنان خوف فور

ّْلِّمَك  ِِ همچنـین، « های اخـالق خـویش را بپوشـان. بـه واسـطه برفبـاری، کاسـتی1؛َخَّلَ  ُخُّلِقَك ِا
خرفان را از خوف بازفارف و از ایـن راه، نـه تنهـا صـاحب  تواند آثار جهل جاهالن و سفاهت بی می
، بلکه محبـوب قلـوب فیگـران گرفیـده، 3گیرف و مورف تکریم قرار می  2شوف فت و َسروری میسیا

خیر  بـه و فر پیشگاه الهی نیـز محبـوب شـده، عاقبت 4کنند مرفم فر برابر ناآگاهان از وی ففاع می
ِ َواْلكـاِظمیَناَلذیَنُیْنِفُقوَنِفيالَسـَراِ َوالَضـَرا» وانیم:خ قرآن می فر ،همچنین 5خواهد شد.

 6.«اْلَغْیَظَواْلعافیَنَعِنالَناِسَوالَلُهُیِحُّباْلُمْحِسنیَن
فر راه خداونـد تعـالی  آنچه فارند،از  ،ه فر موقع غنا و فقرکن است یا ،ارانکزیی از صفات پرهیک

سی فرباره آنهـا کو اگر  فارند خوف را نگه می خشم ،ظ صبور بوفهیفر موقع غ رفه،کانفاق و احسان 
عاف  »؛ گذرند فرمی، از خطایش ف، او را بخشوفهروا فارظلمی 

.یَو الس  «َن َعن  الَناس 
نه و عـداوت را کین است کرا ممیز ؛ستیافی نکی یتنها اما به ؛ار خوب استیبس ،فرو برفن خشم
  «ظیظـم غـک » دیبا ،حالت عداوت  فافن به انیبرای پا ،ن حالیفر ا .ندکن نک شهیاز قلب انسان ر

فاری  شتنیفنبال صفت عالی خوه ب به همین جهت، فر آیه فوق توأم نموف.« عفو و بخشش» با را 
سانی کگذشت و عفو از  ،البته منظور است. ان نموفهیمسئله عفو و گذشت را ب و فرو برفن خشم،

و  هـتث جرباع از خطای آنان، ه گذشت و عفوکآشامی  نه فشمنان خون ؛ندا سته آنیه شاکاست 
 شوف. شتر آنها مییجسارت ب

 آمده است:ن یچن ،ه فوق نقل شدهیل آیعه و اهل تسنن نیتب شکه فر کثی یفر حد
خـت، ظـرف آب یر ه آب روی فست امام میکبه هنگامی  نیحس بن زان امام علیینکی از یک

 هـم زیـنک و رفکـاز روی خشـم سـر بلنـد  امام .از فستش افتاف و بدن امام را مجروح ساخت

                                                           

 .6۱، ص  19، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن 1
 «َساَف.َمنس َحُلَم : »7۱ص  ، تحف العقول،  انیشعبه حر   بنا.  2
مَ : »6۴61، ح 187، ص ۳، ج  غرر الحکم،  . تمیمی آمدی 3 کر   .«َمنس َحُلَم ُأ
 .16، ص ۳۱، ج  شرح نهج البالغه،  الحدید ابی . ابن 4
 .116، ص ۴، ج  شرح غرر الحکم،  الدین خوانساری . جمال 5
 .۳۱۴عمران،  آیه   آل .6
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م  کَوالس » :بالفاصله گفت َغ یاظ  عـاف  : »رفکعرض  .خشم خوف را فرو برفم :امام فرموف .«َظ یَن الس َن یَوالس
ـُب یَوالَلـُه : »او مجـدفا گفـت .تـو را ببخشـد هـم خـدا .دمیفرموف: تـو را بخشـ .«َعن  الَناس   ح 

ن   س  ُمحس  1.رفمکامام فرموف: تو را فر راه خدا آزاف  .«َن یالس

   راهکارهای دستیابی به حلم

 شوند: ، خشم و غضب است و مرفم از این منظر، به سه فسته تقسیم می نقطه مقابل حلم
تواننـد آن را  : گروهی که هنگام خشم، مالک نفـس خـویش نیسـتند و نمی الف. تندرو یا افراطی

تـار جنـون ففعـی شـوند و فر واقـع، گرف رهـا می« عقل و شـرع»رو، از اطاعت  کنترل کنند. ازاین
 هستند.

ب. کندرو یا تفریطی: کسانی که چراغ حمیت و جوانمرفی آنان به خاموشـی گراییـده و فر برابـر 
 فهند.  گونه واکنشی از خوف نشان نمی فاند، هیچ آنچه عقل و شرع آن را زشت و ناپسند می

 پذیرف. نمیکند و  ای تأیید نمی گفتنی است که اسالم، افراط و تفریط را فر هیچ عرصه
: آنها که هم از قوه غضب برخورفارند و هم از فیض حلم بهره وافـر فارنـد.  رو یا اعتدالی ج. میانه

، صـبور و  اند و فر جـایی کـه بایـد حلـیم بـوف ، خشمگین اینان کسانی هستند که به هنگام خشم
ــد  ــم را همانن ــد، حل ــر برخورفارن ــاز برت ــن امتی ــه از ای ــرافی ک ــتر اف ــد. بیش ــم از راه برفبارن عل

انـد. پـس، بـرای تحصـیل حلـم بایـد بـه  ریزی کسـب کرفه ، مـدیریت و برنامـه کشیدن زحمت
تـرین عوامـل مـؤثر فر پیـدایش و تقویـت برفبـاری،  راهکارهای فستیابی بـه آن آشـنا بـوف. مهم

 اند از: عبارت
 . کنترل نفس و تمرین بردباری1

انسان فر حال خشم، مهار نفـس خـویش را افراط و تفریط، رهاورف خروج نفس از اعتدال است. 
آن اسـت. مـدیریت « اسیر»بر نفس باشد، « امیر»فهد و فر آن هنگام، به جای آنکه  از فست می
تـدریج  شوف که این وضـعیت به گویند، سبب می می« تحُلم»ورزی تصنعی که آن را  خشم و حلم

َّلَم َحُّلاَم : » فرماید میفر این باره  فر فرون انسان نهافینه و ملکه شوف. امام علی َِ ْن َت سـی ک 2؛ََ

                                                           

 .۱8، ص ۱ ، جتفسیر نمونه . ناصر مکارم شیرازی و فیگران،1
 .186، ص  غرر الحکم،  . تمیمی آمدی 2
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 1«آموزش»حلم را باید همانند علم، از راه « شوف. م مییشه خویش سازف، حلیند حلم را پکسعی 
 آموخت و تجربه کرف. 2«تمرین و تکرار»و 
 . تقویت ایمان و تهذیب نفس2

ن عامل یرف؛ ولی مؤثرترک  نترلکت، فر موارفی انسان و خشم او را یشاید بتوان از راه آموزش و ترب
است؛ زیرا هرچه ایمـان و پرهیزکـاری « ب نفسیتهذ»و « مان به مبدأ و معافیباور و ا»بازفارنده، 
 یابد؛ به فو حکایت نیل توجه کنید. ، برفباری نیز افزایش می فزونی یابد

 الله کاشف الغطاء:  ـ بردباری آیت

فر  د را فر صحن مطهـر امیـر مؤمنـانیهزاران نفر نماز عد فطر با یاشف الغطا  روز عکعالمه 
رف و گفـت: چیـزی از کـسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کش ری فلینجف به جای آورف. فق

ها را بـه محـل  خـوفش  هیـجناب فرمـوف: مـن تمـام فطر ه به من بده که سخت محتاجم. آنیفطر
 ست.یزی نزف من نینون از آن پول چکرساندم و ا

اشـف کت شدید شد و آب فهان خوف را به روی آن مرجع بـزرگ انـداخت. یازمند فچار عصبانین
الغطا  آب فهان آن مرف را به صورت و محاسن خوف مالید و آنگاه برخاست و عبا را از فوش خوف 

ن یس مرا فوست فارف، به اندازه وسعش فر اکرف و گفت: هرکبرفاشت و روی به جانب نمازگزاران 
قابل توجهی  کمکر یجناب فر صف نمازگزاران گشت و برای آن فق زف. سپس، خوف آنیبرعبا پول 

 3از مرفم گرفت و به فقیر فاف.
 زیاد حارثی: بن ـ بردباری ربیع

رفه و به تـو فشـنام فافه اسـت. او کبت تو را یاف حارثی آمد و گفت: فالنی غیز بن عیمرفی به نزف رب
ن و یرفه و او را وافار بـه ایـن کـار نمـوفه، خشـمگکـه به او امر کسی کگفت: به خدا قسم  من از 

طان کـه فشـمن خداسـت، او را گمـراه یرفه؟ گفت: شکسی به او امر کم. مرف گفت: چه کغضبنا
گـذارم  نـد؛ ولـی بـه خـدا سـوگند  نمیک کرف تا مرا نیز از این راه بر ضد  او غضـبناکنموف و ارافه 

هایش را بلنـد کـرف و گفـت: خداونـدا  گناهـان مـا و آن  فست اش برسد. آنگاه شیطان به خواسته

                                                           

َم »: 111، ص  تحف العقول،  انیشعبه حر   بنا. 1 لس ح 
 .«َتَعَلُموا الس

حُلم.»: ۱۴۴، ص  نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده،  2 لُم بالت  م والح  ما الُعلم بالتعل   « إن 
 .6۳ـ  69، ص ۳9، ج  عرفان اسالمی،  . حسین انصاریان3
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 1امرز.یرف و ناسزا گفت، بکبت یه پشت سر من غکمرفی را 

 . بلندهمتی3
، پستی و فناهت طبع اسـت و نقطـه مقابـل آن، یعنـی حلـم و  ظرفیتی خشم زوفهنگام، نشانه کم

ت واال و ُعلو  طبع می م  فهـد  ه به انسان اجـازه نمـیکست باشد و از اموری ا برفباری، عالمت ه 
ر یـآور فسـت بزنـد. ام رمنطقـی و سـرزنشیارهـای غکنـد و بـه کار کش را آشـیخشم پنهان خو

َّمةِ »د: یفرما می مؤمنان ِْ ّم  ُعّْلُو ال ُْ ّْلُم َواْان ُة ُتْوأَ ِن ُحنتُج ِِ سرفی، فرزنـدان  برفباری و خون 2؛اْل
ده یبنابراین، فر اثر همت بلند، فو خـوی پسـند« اند. شدهه از همت بلند متولد کی هستند یفوقلو

 «.زفگی خوففاری از شتاب»و « برفباری»شوف:  ار میکفر آفمی آش

 . آگاهی از پیامدهای مثبت حلم4
کرفن آتش  الت، خاموشکروزی بر خصم، غلبه بر مشی، پ افت و َسروری، کرامت و بزرگوارییس

شـدن  یکر، نزفیل به امور خیان، رفع نلت و پستی، میکاران، مصاحبت با نیثرت کغضب الهی، 
تـوان از آثـار و فسـتاورفهای حلـم و  ت و سـالمتی جسـم و روان را مییبه فرجات عـالی انسـان

ّْلاُم »به فه فایده و نتیجه برفباری اشاره کـرفه و فرمـوفه:  رمکبرفباری برشمرف. رسول ا ِِ ا  اْل َّ َف 
َب  ِْ ُ وُب اْلَجّم ِ ، َوُص ُْ  َُ ُحَقاِإُب َفِّمْن ََ اِإ، َو ی اْل ِْ س َسِة، َوَتّشا ََ َن ال َِ ، َوُْفٌع  َِ َن الِّضَع َِ ْفٌع  َْ ، َو ِْ ُة اْاْاإا

 َِ ّْلِّما ِِ ّْمِت، َفْها َا  َحَتَّشاَعَ  ِلّْلع ِقاِ  ِا ََ ج ِت، َواْلَعفِو َواْلَّمِْ  َواْلَّمْعإُوِف َوال َْ ع ِلی الَد َِ َُ َْن   3؛ص ِحَب
شـدن  ت انسـان، برطرفیان، باال رفتن شخصیکنی با نی، همنشارهای خوبکاز آثار حلم، انجام 

ت و پستی، طالب خ گرفتن و به مـرفم فرصـت  دن، از عفو بهرهیر بوفن، به مقامات عالی رسیخس 
ه عاقل بـه کنها اموری هستند یرفن، اک شهیوت ]فر برابر نافان[ پکبه جا آورفن و س یکار نکفافن، 

 «رف.یگ خاطر حلمش از آن بهره می
 :فهیم فر اینجا برخی از آثار حلم را مورف بحث قرار می

گـرفف. امیـر  شکیبایی هنگام خشم، سـبب فر امـان مانـدن از غضـب الهـی می: ا پاداش الهی
ِْ »فرموف:   مؤمنان ُن َغَّضَ  اْلَجَب  َِ ّْلُم ِعْنَد ِشَدِة اْلَغَّضِ  ُحَؤ ِِ  برفباری هنگام خشم، آفمی را  4؛اْل
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اِ  »فرمایـد:  آن حضرت فر بیان فیگری می« فارف. از غضب خدای جبار فر امان می ََ َتَجاُإُع ُغ
َْ اْلَغَّضِ   ّْلِم ُحْطِفُئ َن  ِِ « کنـد. های حلم، آتش خشم را خاموش مـی جرعه نوشیدن غصه جرعه 1؛اْل

 2گرفف. کرفن آتش خشم الهی می تحمل غم و اندوه زندگی، موجب فروکش منظور این است که
شـوف کـه  افب و ناآگاه، سبب می : شکیبایی و تحمل گفتارها و رفتارهای افراف بی ا حمايت مردم

اْن »فرمایـد:  می  مرفم از شخص حلیم حمایت کننـد. امیـر مؤمنـان َِ ِّلا ِم  َِ َوَل ِعاَوِض اْل
َ
َن أ َِ

َُ َعَّلای اْلَج ِها  ْعَواُنا
َ
َن الَن َ  أ

َ
َِ أ َّلِت َْ ای کـه شـخص برفبـار از حلـم خـوف  نخسـتین نتیجـه 3؛َخ

و بـرعکس، خشـم و تنـدخویی و شـتاب فر « ننـد.ک اری مـییـه مرفم او را کن است یگیرف، ا می
توانـد نتـایج و  کند. هر انسانی با اندکی توجـه می گیری، حمایت مرفم را از وی سلب می تصمیم

المللی مشاهده  های سیاسی و بین رصهمصافیق این فو خصلت متضاف را فر اطرافیان خوف و فر ع
 نماید. 

اسـت و فر « َسـروری و سـیافت»ها،  رهـاورف شـکیبایی فر همـه عرصـه: و پیاروزی ا اقتادار
فهنده قـدرت منطـق انسـان شـکیبا بـوفه، سـبب پیـروزی وی  ، نشـان«ها ها و فرگیری بگومگو»

َُ »فرماید:  می شوف. امیر مؤمنان می ْن َحُّلَم َس  و « هرکه برفبار باشد، آقایی و َسـروری کنـد. 4؛ََ
َِ »یا فر فرازی فیگر فرموفه:  ِِ َظِفَإ ِا ْن َعُدِو َِ ْن َحُّلَم  هرکه فر برابر فشمنش برفبـار باشـد، بـر او  5؛ََ

 «شوف. پیروز می
کارگیری همه عواملی که بر فشـمن  ریزی و به ، برنامه ، تدبیر یابد با اندیشه انسان برفبار فرصت می

ورزی که آفت کارهای مهـم اسـت، پرهیـز  و مشکالت تأثیرگذار است، تصمیم بگیرف و از شتاب
ای مهـم و ارزشـمند اسـت کـه امیـر  نماید. میزان تأثیرگذاری ایـن گونـه تصـمیمات، بـه انـدازه

ای را کـه  من نتیجه»فرماید:  کند و می مقایسه می« نصرت جمعی از قهرمانان»آن را با  مؤمنان
شوف، از کمک و یاری جمعـی  های مرفم نصیبم می یافب ها و بی یکرفن فرشت ری و تحملاز برفبا

 6«ام. از مرفان شجاع بیشتر یافته
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آفمـی « ، حفظ آبرو و شرف و شخصیت مندی عزت»: برفباری، مایه  مندی و حفظ آبرو ا عزت
 زی و نلـت اسـت. رسـول خـدایـختـه بـه جهـل، سـبب آبروریه خشـم آمک است؛ فرحالی

ّْلٍم َقُّط »فرماید:  می ِِ َل ِا َُ ٍ  َقُّط َوا أ ْْ َُ ِاَج ز یـس را بـه فلیـل جهلـش عزک چیخداوند ه 1؛َ  أَعَز الَّل
 «رف.کل نخواهد یاش نل س را برای برفباریک چیه هک گونه ند؛ همانک نمی

ّْلُم »فرماید:  می امیر مؤمنان ِِ ِْ اْل بنـابراین، « برفباری، مایـه عـزت و وقـار اسـت. 2؛َسَبُ  اْلَوَق 
م فاشته شوی. 3؛َواْحُّلْم ُتَقَدْم » رو، آن  ازایـن« برفباری کن تا ]فر شرف و شخصیت بر فیگران[ مقد 

که مایـه حفـظ آبـرو و عزتمنـدی اسـت، « پشتیبانی و حمایت قوم و قبیله»را با « حلم»حضرت 
ّْلُم َع »فرماید:  کند و می مقایسه می ِِ  «ره است.یو برفباری، قوم و عش  حلم4؛ِّش َإةٌ اْل

« خیری بـه عاقبت»: انسان برفبار مورف ستایش خدا و خلق اسـت و فرجـام آن،  خیری به ا عاقبت
اٍإ »فرماید:  می است. امیر مؤمنان َْ َ

ِّمُدوا َعَواِقَبُكْم ِفي ُ اِ  أ ِْ ّْلِم َت ِِ وا اْلَغَّضَ  ِا ْل ُُ بـا تکیـه 5 ؛َض 
خیر شوید و فر هر کاری مورف ستایش قـرار  به د؛ تا عاقبتینکبر شکیبایی، با خشم خوف مخالفت 

 «گیرید.
 گـرفف. امـام صـافق : برفباری، سبب عفو و بخشش و آمـرزش گناهـان می ا عفو و بخشش

ه و یه سـفکـی از آنهـا یکگرفند و به  ن فو نفر نزاعی رخ فهد، فو فرشته نازل مییهرگاه ب»فرموفه: 
نـد: تـو هرچـه فلـت یگو آمیز او نزاع شـروع شـده[، مـی خرف است ]و با گفتار یا رفتار اهانت کم

د. بعـد از یـزوفی جزای آن را خـواهی ف خواست و فناهت شأن تو اقتضای آن را فاشت، گفتی و به
را بایی ورزیـدی و حلـم خـوف کیند: تو هـم شـیگو شوند و به او می آن، متوجه شخص برفبار می

گـذرف و تـو را مـورف عفـو  فار باشی، خداوند از گناهـان تـو مـی نشان فافی. اگر تا پایان خویشتن
 6«بخشش خویش قرار خواهد فاف.

بنـدف و او را از هـر گونـه  ه و نـافان را مـیی: حلم و برفباری، فهان فرف سـف ا نجات از آثار خشم
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ّْلاُم ِفاَداُم الَساِف َ»فرمایـد:  می فارف. امـام علـی حرکات ناهنجـار و آثـار خشـم بـازمی ِِ  1 ؛اْل
 «بندف. شکیبایی، فهان نافان را می

، روزی از طرف نافانی مورف اهانت واقع شد. وقتی خواست جـواب او قنبر، غالم امیر مؤمنان
ُّط »را بدهد، حضرت فرموف:  َِ َْ ن   ُتْإِض الَإْحَّمَن َوُتْسا َُ ْع َش ِتَّمَك  َُ َل  َح  َقْنَبُإ  ْْ الَّشاْ َط َن َوُتَع ِقاْ   ََ

ن تا پرورفگـار را کاعتنایی رها  فهنده خوف را از روی بی ای قنبر  آهسته و آرام باش. فشنام 2؛َعُدَوَك 
 «نگفتن[ عقوبت نمایی. اعتنایی و پاسخ نی و فشمنت را ]با بیک کطان را غضبنایخشنوف و ش

 بــــدی را بــــدی ســــهل باشــــد جــــزا
  

ـــی  ـــن إل س  ـــنس أســـااگـــر مـــرفی، أحس  َم
 ج

همـه گـرفف.  می« تحول و بیداری فانایـان تنـدخو»: حلم و علم، سبب ایجاف  ا تحول و بیداری
د بداننـد: سـالح موفقیـت و یـکسانی که با تعلیم و تربیت و فکر و فرهنگ مرفم سروکار فارند، با

های  برنامهکلید پیشرفت و تأثیرگذاری آنان، فو چیز است: حلم و علم؛ فر غیر این صورت، تمام 
 شوف.  ل مییتأثیر، بلکه تعط شان بی تییترب

هـای  ن روشین و ُپربـارتریتر فیـکارگیری شیوه برفبـاری، از ظر قات نشان فافه است که بهیتحق
سـی کرا هریز فر امر تعلیم و تربیت و ایجاف انگیزه برای تحول فکری و روحی است؛ زیآم تیموفق

ن فارف، به طور طبیعـی، توقـع مقابلـه بـه مثـل فارف؛ ولـی ند و گفتار و رفتار هنجارشکک بدی می
کند، متحـول  بیند و به جای بدی، خوبی فریافت می ، حرمت می هنگامی که برخالف توقع خوف

شوف و محبت و تواضع را جایگزین کینه  گرفف. این فگرگونی، سبب بیداری وجدان خفته او می می
 سازف.  و فشمنی می

 منفی خشم. آگاهی از پیامدهای 5

خشم افراطی که ضد  حلـم و برفبـاری اسـت، پیامـدهای تخریبـی بسـیاری فارف. از یـک سـو، 
فیـن »کشد و از سویی فیگر،  ، آبرو و شخصیت انسان را به چالش می ، جسم ، روان سالمت فکر

کند و خشم و غضب خداوند را به همـراه  انسان را فچار اختالل می« و فیانت و سرنوشت معنوی
 اند. رو، آن را جنون ففعی و کلید هر شر و بدی فانسته ازاین 3فارف.
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 حلم، آری؛ ذلت، هرگز

وگو و مـذاکره و صـلح و  اگرچه اسالم از یک سو به فلیل فاشتن منطق قوی و برهان راسخ به گفت
، صبر و برفباری و ُحسن  اصالح امور فرمان فافه است و از سویی فیگر، مرفم را به عفو و گذشت

و گفتار نیکو ترغیب و توصیه نموفه، اما یک اصل کلی و تغییرناپذیر فر همه امور اجتمـاعی ُخلق 
« عزت و استقالل مسـلمانان»و عبافی فارف که حاکم بر همه اصول و احکام و قوانین است و آن، 

است. بنابراین، چنانچه هر حکمی با این اصل تقابل و تضاف فاشته باشد، قابل اجرا نیست. حلـم 
ل ت مؤمن گـرفف،  ها و بدرفتاری شکیبایی فر برابر بدگوییو  ت و ن  ف  های برخی افراف، اگر باعث خ 

ّْلاِم الاُهل: »فرمایـد می شوف، بلکه گناه و حرام است. امیر مؤمنـان نه تنها توصیه نمی ِِ  1 ؛آَفاُة اْل
ه مایـه کاست حلم و برفباری، هنگامی نیکو و نشانه ایمان « آفت برفباری، نلت و خواری است.

ه حلم و برفباری سبب جرهت و جسـارت جـاهالن متعصـب کنلت و خفت نباشد. فر موارفی 
سـت؛ بلکـه یده نیفاشتن پسـند نجا حلمیند، فر ایافزا ان خوف مییشوف و بر فشار و فساف و عص می

ند. همچنین، آنجـا کـه حلـم و کوت کد واکنش مناسبی نشان فافه شوف تا شخص خطاکار سیبا
شوف، هرگز نباید شـکیبایی ورزیـد و یـا  ده انسان تمام مییتب و عقکا میان جامعه و یی به زبرفبار

 سکوت نموف که این عمل، سرکشی بیشتر ستمگران و جاهالن را فر پی خواهد فاشت.
 پیشـه ابلهـی اسـت اظهار عجز پـیش سـتم

 ج

 

 2 اشــک کبــاب باعــث طغیــان آتــش اســت
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