
 

 

 

 

 

 

 

 صبر
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛وّلوا اّلعزم من اّلرسّلأفاصبر كما صبر 

 .گونه که پیامبران اولوا العزم صبر کردند پس صبر کن آن

 شناسی مفهوم

و در  5هاست ها و ناماليمت صبر در لغت به معنای شكيبايی و بردباری در برابر سختی

اصطالح علم اخالق، ضد جَزَع، و به معنای ثبات، اطمينان و مضطرب نگشتن نفس در برابر باليا 
اش تنگ نشود،  که سينهای  گونه و مصايب، و مقاومت آن در رويارويی حوادث و شدايد است؛ به

خاطرش پريشان نگردد و گشادگی و آرامشی که پيش از بروز حوادث داشت از بين نرود، پس 

 3.ز حرکات ناهنجار محافظت نمايدبان خود را از شكايت نگاه دارد و اعضايش را از

 آیه تفسیر

های پيامبران اولوا  در حقيقت با بيان سختی. سفارش به صبر شده است در اين آيه پيامبر

تو تنها نيستی که با مخالفت و ! پيامبرای : را دلداری داده و فرموده العزم، رسول خدا
رو بودند و استقامت  العزم با اين مشكالت روبه ، همة پيامبران اولواشدرو  افران روبهعداوت ک

سال دعوت کرد و تنها گروهی به او ايمان آوردند، ابراهيم را به درون آتش  350 کردند؛ نوح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45احقاف، .  
 .3128، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 .181، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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و  1بعد از آزار به قتل برسانندانداختند و موسی را تهديد به مرگ کردند و عيسی را خواستند 

 .ن نوبت به شما رسيده استاکنو
 .هايی از آيات مربوط به صبر در بحث ارزش صبر آمده است نمونه

 های آیه پیام

به قدری بود که پيامبر به دلداری  لجاجت و اذيّت و آزار کفّار، نسبت به پيامبر اسالم. 1

 .(فاصبر كماصبر)و تسلّی و سفارش خداوند نياز دارد 

 .(فاصبر... ویوم یعرض)ساز صبر و استقامت مؤمنان است  ينهتوجّه به کيفر کفّار، زم. 3

فاصبر كماصبر )انسان نياز به الگو دارد و الگوها در رشد و سازندگی او نقشی مؤثّر دارند . 9

 .(...اوّلوا اّلعزم

؛ و صبر همة آنها يكسان نبوده (اوّلوا اّلعزم من اّلرسّل)همة انبيا در يك درجه نيستند . 0

 5.(وا اّلعزمكماصبر اوّل)است 

 عناوین مرتبطآیات و 
: ؛ اجتناب از بخل(75و  07فرقان، : )؛ اجتناب از اسراف(159و  05بقره، : )آسانی :آثار صبر

؛ (115و  113هود، : )؛ استعانت(130عمران،  آل: )؛ ايمنی(33رعد، : )؛ انفاق(75و  07فرقان، )
 (.300عمران،  آل: )اقامة نماز

: ؛ شكست(01بقره، : )؛ سرزنش(00و  59روم، : )؛ خواری(09، قلم: )حزن :صبری آثار بی
 (.01بقره، : )؛ محروميّت(100عمران،  آل)

؛ (00و  05بقره، : )؛ اعتقاد به معاد(55غافر، : )؛ استغفار(09کهف، : )آگاهی :عوامل صبر
 (.93و  33و  30معارج، : )امانتداری

: ؛ تحيّت(109و  100عمران،  آل: )ی؛ پيروز(155بقره، : )بهشت :مصادیق پاداش صابران
 (.111مؤمنون، : )؛ رستگاری(70و  75فرقان، : )؛ جايگاه نيكو(75فرقان، )

 ارزش صبر

به واسطة صبر، بنده به جرگه مقرّبان درگاه . مرتبة صبر از مراتب بلند و درجات عالی است
 .ن استتا صبر نباشد رستگاری و وصال به معشوق غيرممك. يابد احديّت راه می

ــه دوســت  ــرد راه ب ــنعّم نَبَ ــرورده ت ــاز پ  ن
 

ــد     ــش باش ــدانِ بالکِ ــيوة رِن ــقی ش  عاش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .411، ص  8، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  
 . 5، ص   ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
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خداوند متعال بيشتر خيرات را به صبر نسبت داده و اکثر درجات بهشت را به آن متعلّق 
اوصاف بسياری را برای . فرموده و آن را در بيش از هفتاد مورد در کتاب خود بيان نموده است

را برايشان مقرّر داشته و مژدة بودنِ خود را با  1ده و صلوات و رحمت و هدايتصابران ثابت کر

 3.حساب قرار داده است و اجر آنها را بی 5ايشان به آنان رسانيده است

ای از يقين و صبر  هرکه بهره»: و فرمود 7.«صبر نصف ايمان است»: فرمود پيامبر اکرم

 0.«ها و روزة روزها شود از بيداری شب به او برسد، باك نداشته باشد از آنچه فوت

آيا شما مؤمن هستيد؟ همه ساکت : ای از انصار وارد شد و فرمود بر طايفه روزی پيامبر
در حالت : عالمت ايمان شما چيست؟ گفتند: حضرت فرمود! بلی يا رسول اهلل: مردی گفت. شدند

کنيم و آنچه قضای  بر پيشه میآوريم و در هنگام بال و مصيبت ص جا می نعمت، شكر خدا را به

 6.به خدای کعبه قسم، که از مؤمنان هستيد: حضرت فرمود. پروردگار است به آن راضی هستيم

گروهی از پيامبران مرسل، اوليای مقرّب . اخبار و احاديث در ارزش و فضيلت صبر بسيار است
نمودند، آنان  بر آن صبر میکشيدند و  و مشايخ و اکابر دين، پيوسته جرعة مصيبت و بال را سر می

در  صبر ايّوب، يعقوب، يوسف، ابراهيم، موسی و عيسی. تا بر آن صبر نمايندطالب بال بودند 

هيچ پيامبری مانند من اذيّت : که فرمود ويژه صبر پيامبر اکرم ميان مردم معروف است، به
 .نشد

 اقسام صبر

ن اسالم، صبر به سه قسم تقسيم شده در بسياری از گفتار و نوشتار علمای اخالق و بزرگا
 .صبر بر مصيبت. 9صبر بر معصيت، . 3صبر بر اطاعت، . 1است؛ 

 .، ايستادگی در برابر مشكالت اطاعت فرمان خداست«صبر بر اطاعت»منظور از 
خمس و زکات و : اطاعت فرمان الهی در نماز، روزه، حج، جهاد و ادای واجبات مالی، همانند

 .ای دارد ی در برابر مشكالت اطاعت اوامر استحبابی که دامنة گستردهنيز صبر و شكيباي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51 بقره، .  
 .31انفال، . 8
 .2 زمر، . 4
 .21 ، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 3
 .همان. 5
 .21 ، ص همان. 1
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های  های سرکش شهوات و هيجان ، ايستادگی در برابر شعله«صبر بر معصيت»منظور از 
ها تمام ايمان و تقوا و  خاسته از هوا و هوس است که اگر چنين نباشد، طوفان شهوت و هوسبر

 .برد یرا از بين م... پاکی و صدق و صفا و
، آن است که انسان در طول زندگی، در برابر حوادث دردناکی، «صبر بر مصيبت»و منظور از 

ر افتادن آبرو و حيثيت اجتماعی، های عظيم مالی، به خط از دست دادن عزيزان، خسارت: مانند
العالج و افتادن در دام دوستان ناياب و شرکای خائن و  های صعب گرفتاری در چنگال بيماری

 .صبر و شكيبايی را از دست ندهد... كومت ظالم و گاه همسران فاسد وح
اين  توان همة آنها را به نوعی ذيل يكی از های فراوان دارد، ولی می گفتنی است صبر شاخه

 .گانه درآورد اقسام سه

 های صبر انگیزه

 .ل محسوب شودد اظهار قوّت نفس و اطمينان دل مقابل مردم، تا در نزد آنها پسنديده و قوی. 1
نمود و از  معاويه در مرض موت خود اظهار بشاشت و خرّمی می: که نقل شده همچنان

ن به دار مجازات کاری را پس از جنايات فراوا کرد يا قاتل جنايت شكايت و ناله احتراز می
کرد و نه توبه  کرد؛ نه مضطرب بود و نه گريه می حالی می کشيدند، او چون مردم اظهار خوش می

شناسند و از عالم  و اين مرتبة صبر عوام است، که همين ظاهر زندگی دنيا را می. و عجز و البه
 .آخرت و حساب و کتاب آن غافلند

اين صبر زهّاد و پرهيزکاران . توقّع ثواب و رحمت، و اميد وصول به درجات رفيعه در خانة آخرت. 3

 1.«اّلصابرون أجرهم بغير حّسابإنّما یوفّی »: اشاره به اين صبر است که فرمود. است
. شود؛ زيرا هرچه از دوست رسد نيكوست يافتن به آنچه از جانب خدا وارد می بهجت و لذّت. 9

 :برد؛ اگرچه به امتحان کردن به بال و ستم میو دوست، مشتاقِ التفاتِ دوست است و از آن لذّت 
ــندد   ــان پسـ ــی درمـ ــی درد و يكـ  يكـ

 

ــندد    ــران پس ــی هج ــل و يك ــی وص  يك
 

ــران  ــل و هج ــان، وص ــان درد و درم  مي
 

 پســــندم آنچــــه را جانــــان پســــندد 
 

: اشاره به این مرتبه از صبر است که فرمود. ین صبر اهل محبّت و معرفت استا
وبشّر اّلصابرین اّلّذین إذا أصابتهم مصيبة قاّلو إنّا هلل وإنّا إّليه راجعون أوّلئک عليهم »

 5.«صلوات من ربّهم ورحمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 زمر، .  
 .51 ـ  53 بقره، . 8
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، جابر بن عبداهلل انصاری را ديد که پيری (ع)ست که حضرت امام محمّدباقردر احاديث وارد ا
« بينی؟ حال خود را چگونه می»: ها بر او احاطه کرده، فرمود او را فرا گرفته، و مرض و ناخوشی

تر است، و به  دارم، و بيماری در نزد من از سالمتی محبوب تر می فقر را از غنا دوست: عرض کرد
امّا نزد ما اهل بيت، محبوب آن است که » :حضرت فرمود. مرگ رغبت بيشتری از زندگانی دارم

جابر برخاست و ميان دو . «غنا، بيماری يا سالمتی، مرگ يا زندگی از خدا رسد هرچه باشد، فقر يا

به ! ای جابر: جا که به من فرمود راست گفت آن پيامبر: چشم حضرت را بوسيد و گفت
ها را  خدمت يكی از فرزندانم خواهی رسيد که اسم او موافق اسم من است و حقيقت علم

 (.باقر يعنی شكافنده) 1.بشكافد

 ؟یدآ میدست  بهچگونه صبر 

که، اخبار و احاديثی را که در فضيلت ابتال در دنيا رسيده است، بسيار مالحظه نمايد و  يكم آن
ای است، و يقين بداند که خيری نيست در  بداند که به ازای هر مصيبتی، محو گناه يا رفع درجه

شده  مال من برطرف: عرض کرد مردی به حضرت رسول. کسی که به باليی گرفتار نشود
ای که مال او  هيچ خيری نيست در بنده»: حضرت فرمود! است و بيماری به من روی آورده است

ای را دوست دارد، او را مبتال  به درستی که خدا چون بنده. نرود، و جسمش بيمار نگردد

ای برساند که با  خواهد بنده را به درجه گاه است خدا می»: و نيز آن حضرت فرمود 5.«سازد می

گرداند، تا به  پس خدا او را مبتال میرسد، تا جسم او به باليی مبتال نشود؛  ن نمیهرگز به آ عمل

 3.«آن مرتبه برسد

احاديثی را که در فضيلت صبر و حُسن عاقبت آن در دنيا و آخرت وارد شده، ـ  که، دوم اين
رسد،  به او می که آنچه به واسطة صبرای از آن گذشت ـ مالحظه کند؛ و بداند  که شمّه چنان
، و چيزی که بيشتر از چند روزی با او شود بيشتر است از آنچه که به سبب بال از او فوت می بسيار
 .بود، از دست او رفته، و به عوض آن، چيزی به وی داده شده که أبداآلباد باقی خواهد بود نمی

زودی از آن  ست، و بهکه، متذکّر شود که زمان مصيبت و بال اندك، و وقت آن کوتاه ا سوم آن
حالی از حاالت دنيا را بقايی، و آدمی را نيز . رود و به خانة راحت و استراحت می شود رها می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .825، ص 4، ج جامع السعاداتو نراقی،  182، ص معراج السعادهنراقی، .  
 .3  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،   84، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 8
 .3  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،   84، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 4
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حياتی معلوم نيست، و تا چشم بر هم زده، زمان محنت سر آمده و وقت رحلت رسيده و مصايب 
 .فراموش گشته است

ّر بخشد؛ زيرا هرچه که مقد می ای صبری و جزع چه فايده که، تأمّل کند که بی چهارم آن
دهد، بلكه جزع، ثواب آدمی را ضايع،  افتد، و جزع و فزع و داد و فرياد سودی نمی است، اتّفاق می

شك نيست که هر کس در مصيبتی جزع کند، و بعد از چندی جزع و . کند وقار او را ساقط می
 .شود تابی را ترك نمايد، اجر او ضايع نمی بی

: داری وی آمد و گفت سر يكی از بزرگان درگذشت؛ شخصی به تعزيهپ: نقل شده است
: سزاوار عاقل آن است که امروز چنان کند که جاهل بعد از پنج روز ديگر خواهد کرد ـ يعنی»

اگر صبر کنی، آنچه مقدّر الهی »: فرمود حضرت اميرالمؤمنين 1.«تابی کند امروز ترك بی

ت؛ و اگر جزع نمايی، باز مقدّر الهی خواهد شد و برای تو است، خواهد شد و تو ثواب خواهی داش

 5.«وِزْر وَبال خواهد بود

گذرد، اندکی از آن گذشته  که، هر مصيبتی که به او رسيد، بداند هر روزی که می پنجم آن
 .کند، همه آن رفته و او غافل است است، و تا نگاه می

گرفتار شدند، و  تر از بالی او ی عظيمکه، مالحظة احوال کسانی را کند که به بال ششم آن
 .جای آورد مصيبتی شديدتر به ايشان روی داد؛ پس شكر الهی را به

که، بداند مصيبت و ابتالی او دليل فضل و سعادت اوست، و رنج و محنت وی نشانة  هفتم آن
 .قرب و عزّت او

ــرّب  ــزم، مق ــن ب ــر اســت هرکــه در اي  ت
 

ــی   ــترش مـ ــال، بيشـ ــام بـ ــد جـ  دهنـ
 

شود و استقامت  که، بداند آدمی به واسطة رياضت و مصايب و زحمت، تكميل می نهشتم آ
 .گردد رسد، و دلش قوی می هم می گردد، و از جهت او اطمينان و سكون به حاصل می
که، متذکّر گردد که به تجربه رسيده و در اخبار و آثار ثابت شده است بعد از هر غمی،  نهم آن

راحتی است، و هر رنجی را گنجی در پی، و هر خاری را گُلی  شادی، و در عقب هر محنتی،

 .«إنّ مع اّلعّسر یّسراً»: همراه است

ــت   ــد اسـ ــی اميـ ــدی بسـ  در نوميـ
 

 پايــان شــب ســيه، ســفيد اســت     
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 .1  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،  843، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، .  
 .824، حکمت البالغه نهج. 8
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ترين از  که، به ياد آورد که اين محنت از سوی پروردگار خالق اوست، که دوست دهم آن
خواهد، و عقل بنده از ادراك  ح وی را نمیصالهرکس نسبت به اوست، و يقيناً به جز خير و 

 .عاقبت کارها کوتاه است
جای آورد، راضی  که، بداند بندة خوب خدا آن است که به آنچه موال نسبت به او به يازدهم آن
از شرايط محبّت آن است که، هرچه محبوب بر او بپسندد، از آن دلشاد گردد، و به . و خشنود باشد

 :ر دهد، و اگر شمشير بر وی کِشد، گره بر جبين نيفكند و بگويدرضای دوست خود تن د
ــليميم    ــة تسـ ــا نقطـ ــمت، مـ ــرة قسـ  در دايـ

 

 رأی، آنچه تو انديشی، حكم، آنچه تو فرمـايی  
 

که، تتبّع نمايد در احوال مقرّبان و باريافتگان درگاه ربوبيّت، از انبيا و اوليا و زمرة  دوازدهم آن
، و صبر و توانايی آنها را مالحظه کند؛ زيرا مالحظة آنها انگيزة خوبی سعادتمندان و ابتالی ايشان

 1.شود برای رغبت به صبر، و استعداد نفس برای صبر می

 آثار صبر

توفيق  3دريافت امدادهای الهی، 5ها، شدن سختی آسان. آثار صبر در قرآن بسيار زياد است

 2اجتناب از طغيان، 7اب از باطل،اجتن 6و رسول، 0کردن از خدا اطاعت 7انجام عمل صالح،

 17مندی از رحمت خدا، بهره 13درك صحيح، 15جلب دوستی خدا، 11ثبات قدم، 11تقوا، 1دامنی، پاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132ـ  142، ص معراج السعادهنراقی، .  
 .54 و  35بقره، . 8
 .54 بقره، . 4
 .52ـ  52عنکبوت، . 3
 .31انفال، . 5
 .54 بقره، . 1
 .15و  18فرقان، . 1
 .5  و  8  هود، . 2
 .85نساء، . 2

 .82 اعراف، . 2 
 .852بقره، .   
 .31 آل عمران، . 8 
 .22ـ  12قصص، . 4 
 .2  نحل، . 3 
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السالم ـ هم آثار و  و در روايات معصومان ـ عليهم. بخشی از آن آثار است 5و پيروزی، 1ايمنی

 .نند به کتب روايی رجوع کننداتو مندان می فوايدی برای صبر و پايداری ذکر شده است که عالقه

 حکایت

 مرگ جوان .9

ای بود و پسری داشت  اند که در عهد گذشته قاضی آورده: نويسد سديدالدين محمّد عوفی می
کرد و  سوخت و جزع بسيار می از اتّفاق آن جوان مُرد و پدر در وفات او می. جوان و عالم و متّقی

نشست و کارهای  فت و نيز به مجلس قضاوت نمیگر هيچ نوع صبر و سكون در دل او جای نمی
 .ماند نان بالتكليف میمسلما

. بپرس: قاضی گفت. از قاضی مسلمانان سئوالی دارم: يك مسيحی به نزد او آمد و گفت
اگر تو پيكی بفرستی به : گفت. پنجاه سال: چند سال است تو قاضی هستی؟ گفت: مسيحی گفت

: تو نيايد و حكم تو را گردن ننهد تو روا داری؟ قاضی گفتنزديك يكی از عوام و او به نزديك 
آفريدگار تو فرزندی داده بود و حكم خويش بر وی نافذ گردانيده؛ ! ای قاضی: مسيحی گفت. نه

دهی؟ قاضی  يعنی پيك مرگ را به سوی او فرستاد و جانش را گرفت، چرا به قضای او رضا نمی

 3.نشست و صبر و سكون يافتاز اين سخن متنبّه گشت و در مجلس قضا 

 گشایش بعد از صبر .2

حضور . او سخت نگران شده بود. يگانه پسر زنی بينوا به سفر رفته بود و سفرش طوالنی شد

پسرم به مسافرت رفته و سفرش بسيار طول کشيده و هنوز برنگشته : آمد و گفت امام صادق
و پس از چند روز انتظار دوباره خدمت  آن بانو رفت. صبر کن! ای خانم: امام فرمود. و نگرانم

: مگر نگفتم صبر کن؟ گفت: فرمود امام. پسرم هنوز نيامده است: رسيد و عرض کرد امام

او . برو خانه، پسرت آمده است: فرمود امام! صبرم به آخر رسيده و ديگر تاب و توان ندارم

 خود گفت مگر بر امامحال شد و با  خوش. سراسيمه رفت و ديد پسرش از سفر آمده است

رفت و موضوع را مطرح  شود، او از کجا فهميد که پسرم آمده است؟ نزد امام وحی نازل می
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 .82 آل عمران، .  
 .832بقره، . 8
 .838، ص همان. 4
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: به دست آوردم که فرمود از گفتار پيامبر اکرم من اين خبر را از يكی: امام فرمود. کرد

 1.رسد هنگامی که صبر انسان به پايان رسيد گشايش کار او فرا می

 تذیّصبر بر ا .3

نشستند و  کبوتران وی بر بام خانة شيخ می. ای کبوترباز داشت شيخ ابوعلی ثقفی همسايه
روزی شيخ . از اين رو در اذيّت بود کرد و شيخ خود برای پروازدادن کبوتر پيوسته سنگ پرتاب می

ر همسايه به قصد کبوتران سنگی پرتاب کرد و سنگ ب. خواند در خانة خود نشسته بود و قرآن می
فردا شيخ : اصحاب شاد شدند و گفتند. پيشانی شيخ خورد و پيشانی او شكست و خون جاری شد

شد و ما از زحمت او آسوده نزد حاکم شهر خواهد رفت و دفع شرّ کبوترباز را خواستار خواهد 
ای  رفت و شاخه. به باغ برو و شاخی از درخت بياور: کار را بخواند و گفت شيخ خدمت. شويم می
از اين پس کبوتران خود را با اين : ببر و بگواکنون اين چوب را نزد کبوترباز : شيخ گفت. دآور

 5.چوب پرواز بدهد و سنگ نيندازد

 شعر

 جـــدا شـــد يكـــی چشـــمه از کوهســـار
 

ــار      ــنگی دچ ــه س ــه ب ــت ناگ ــه ره گش  ب
 

 به نرمـی چنـين گفـت بـا سـنگ سـخت      
 

ــی ده   ــرده راهـ ــرم کـ ــت  کـ  ای نيكبخـ
 

 ود ســرجنــاب اجــل کــش گــران بــ    
 

 دور ای پســــر: زدش ســــيلی و گفــــت 
 

ــای   ــيل زور آزمـــ ــدم از ســـ  نجنبيـــ
 

ــبم زجــای   ــو جن ــو کــه پــيش ت  کــه ای ت
 

 نشــد چشــمه از پاســخ ســنگ، ســرد    
 

ــرد    ــرام کـ ــتاد و ابـ ــدن در اسـ ــه کنـ  بـ
 

ــود    ــش نم ــد و کوش ــد و کاوي ــی کن  بس
 

ــنگ  ــز آن سـ ــود  کـ ــی برگشـ ــارا رهـ  خـ
 

ــيد   ــواهی رس ــز خ ــر چي ــه ه ــش ب  زکوش
 

ــواهی     ــز خ ــر چي ــه ه ــيد  ب ــاهی رس  کم
 

 بـــــرو کـــــارگر بـــــاش و اميـــــدوار
 

 کــه از يــأس جــز مــرگ نامــت ببــار      
 

ــا   گــــرت پايــــداری اســــت در کارهــ
 

ــوارها     ــو دشـ ــيش تـ ــهل پـ ــود سـ  3شـ
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