
 
 امام سجاد ۀهای مواجهه با حوادث و بالیا در سخن و سیر شیوه

 * کاظم دلیری

 مقدمه

حواد  و بالیا  باشى از حقایق زندگى انسان هسرند  ترس و نا امنرى  گرسرنگى و 
هرای اسرمى  فقردان عزیرزان و خسرارا، مراحى و آزار و  معلوحیتفقر  بیمراری و 

تریا حواد  و بالیایى هسررند کره افرراد  های اسمى و روحى دیگران  از مام اهیت
مانند سری  و زحزحره رخ   بشر با آن درگیرند  ایا حواد  و بالیا گاه با اسبا  طبیعى

گیری درست در برابر ایا حرواد   مانند انگ  موضع  دهد و گاه با اسبا  بشری مى
ای در زندگى انسان دارد  ایا نوشرار بر آن است تا برا  کننده و بالیا  نقش مام و تعییا

های مواااره    شریوهاحعابدیا گیری از ساا و سیره پیشوای چاار   اما  زیا باره
شکیبایى از ابرردا ترا  درست با حواد  و بالیا را مشاص کند؛ زیرا ایا اسوه صبر و

انراای حادهه کربال حتور داشت و از یک سو بار سفر و مصریبت شرااد، و فررا  
عزیزان خود را به دوش کشید و از سوی دیگر رنج اسار، را به اان خریرد و همره 

کم  زیبایى پشت سر گذاشت  در ساا و سیره ایا اما  همرا   دسرت مراح  آن را به
هرا  برا حرواد  و بالیرا وارود دارد کره بره شررر آن سه شیوه کلى بررای برخرورد

 پردازیم  مى

 ها الف. اصالح نگرش

ناسریا گا  برای مواااه درست با حواد  و بالیا  اصالر نگرش خرود نسربت بره 

                                                           
 حوزه علمیه قم  3آموخره سطح دانش *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  

 



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

ة م
ویژ

ی 
ص

ص
تخ

 ـ 
ی

لم
 ع

شه
تو

 

120 

دهنده رفرارهای انسان هسررند  بررای  ها  اات ایا موضوع است؛ زیرا همواره نگرش
اا با تأکید برر کلمرا، که در ایا شناخت چند نکره ضروری است  ها اصالر نگرش
 کنیم  ها را تبییا مى آن اما  سجاد

 . آمیختگی دنیا با بال1

دنیا سرایى است که با بال آمیاره است و هیچ کس از اه  آن  از گردونه برال خرارم 
نیست  درک درست ایا مطلرب و پرذیرش آن  توقرع و انرظرار مرا را از دنیرا پراییا 

کره کنرد؛ چنران تر مى های آن را برر مرا آسران از دشرواری آورد و تحم  بسریاری مى
ْحَواُلَهاا »در توصیف دنیا فرمود:  امیراحمؤمنیا

َ
ِء َمْحُفوَفٌة َو ِباْلَرْدِر َمْعُروَفٌة اَل َتاُدوُم أ ََ َداٌر ِباْلَب

َفةٌ  َصارِّ ََ ِلَفٌة َو َتاَراٌت ُم ََ ْحَواٌل ُمْخ
َ
اُلَها أ ى است پیچیده به بال و معروف بره سرای 1   ؛َو اَل َیْسَلُم ُن  

مانند  حا تش گونراگون  ماند و ساکنانش در سالمت نمى خیانت  احواحش پایدار نمى
 « ش ]از نظر نعمت و زحمت[ دگرگون استیها و نوبت

خود  بد نیست؛ زیرا الوه عظمت پروردگرار و عبادتگراه خردا و محر   خودی دنیا به
شرار  حوه نگرش ما به دنیاست که آن را آرمانتکام  اوحیای خداست  مشک  اصلى  ن

گردیم  رو در دنیا تناا به دنبال راحرى و رفاه مى دهیم  از ایا  و کعبه آمال خود قرار مى
که چنیا نیسرت و دنیرا   های آن را تحم  کنیم؛ در حاحى  توانیم بالها و سارى و نمى
یا اساس مررگ و سرایى بیش نیست و مقصد اصلى  سرای آخر، است  بر ا عاریت

ای  گونره های دنیاست؛ به خروم از دنیا  سرآغاز راحرى مؤما از درد و غم و گرفراری
گیرد و میان بازگشت به دنیا و سفر به  که وقرى مؤما در آسرانه خروم از دنیا قرار مى

کنرد   شود  هرگز آرزو و درخواسرت بازگشرت بره دنیرا را نمى عاحم آخر، مایر مى
دهنرد  بره  هنگامى کره فرردِ مرؤما را غسر  مى»فرمود:  احعابدیا اکه اما  زیچنان

شود: آیا دوست داری به همان اسدی که در آن بودی  برگردی؟ و  روحش گفره مى
یعنرى اگرر بره کاحبرد  2؛«کاری و غم ]دنیرا[ چره کرنم؟ دهد: با بال و زیان او پاسخ مى
  ا  برگرد   باید دوباره به دنیای پر از بال و غم و خسران برگررد ؛ در حراحى اسمانى
 ا   تازگى از آن آسوده شده که به 

                                                           
  348؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 1
  32  ر 24؛ ص احمؤما   حسیا با سعید کوفى اهوازی؛2
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 طلبی مطلق . نکوهش عافیت2

ها و بالهرا  عرصره امرحران بنردگى  طلبى در دنیا  امری ناپسند است  مصریبت عافیت
بیشررر دوسرت بردارد  از ارا  بالیرش بیشررر بره او  خداوند هر که را  هاست انسان
رو انبیا و اوحیای احاى بره حسرب   تر گرداند؛ از ایا نوشاند تا در بز  قربش نزدیک مى

پرس  ند ها را به اان خرید ها و سارى مقا  و منزحت خود نزد خدا  بیشرریا مصیبت
ران در سارى و برال از آنان نیز مؤمنان عادی به حسب مرتبه ایمانى خود بیش از دیگ

ْهَل اْلَحقِّ َلْم َیَ اُلوا ُمْنُذ َكاُنوا ِفا ِدد    »فرمود:  که اما  صاد اند؛ چنان بوده
َ
َُ   ِإن  أ َماا ِإن  َذِلا

َ
أ

کره   اند  هان اه  حق از همان ابردا پیوسره در سارى بوده 1؛ِإَلی ُمد    َقِلیَلة  َو َعاِفَیة  َطِویَلاة  
بنابرایا حرکرت «  ، زمان اندک  و به دنبال آن عافیت طو نى استایا سارى تا مد

 گوید: که حافظ مىهاست؛ چنان ها و گرفراری در مسیر بندگى  مسرلز  تحم  سارى
 ن زپر بد تن م ن رد باه یده د سدت  

 

 2ع شقی شیوه بن اع یمكش ی شد    
 

ا »طلبى فرمود:  درباره نکوهش عافیت اما  سجاد ََ ِإنِّ ْنَیا َفا ْن ُیَعاَفی ِفا الدُّ
َ
ُجِل أ ُُ ِللر  ْكَر َْلَ

ما خوش ندار  که فرد در دنیا در عافیت باشد و چیرزی از  3؛ٌء ِمَن اْلَمَصااِئِ   ُیِصیَبُه َداْ
ای »فرمود: « تب»همچنیا آن حتر، درباره درد «  مصائب به او نرسد ِنْعَم اْلَوَجاُع اْلُحم 

َلایُتْعِطا ُكل  ُعْضو  ِقْس  ََ ِء َو اَل َخْیَر ِفیَمْن اَل ُیْب ََ خرو  دردی اسرت ترب  سرامِ  4؛َطُه ِمَن اْلَب
 « شود  هیچ خیری نیست دهد و در کسى که مبرال نمى بالِی هر عتوی را مى

 ی زی امن   آسد يش یمسدت   دب طريق عشق
 

 
 

 
 

 ی د آع د  كه ی  دبد تو خواه  مرهادی  5بيش
 

 بند ی باه نیسدت  اهل ك آ   ن ز با دب كوی 
 

 
 

 
 

 6غادی   سوزی نده خد می یدی    بهر ی ی ي  جه ع
 

                                                           

  255  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1

  159؛ ص دیوان حافظ با شرر کام  ابیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛    شمس2

  256  ص 2 ؛ م احکافى    محمد با یعقو  کلینى؛3

  192؛ ص هوا  األعمال و عقا  ا عمال  محمد با على صدو ؛ 4

   ریش به معنای مجرور و زخمى 5

  407؛ ص دیوان حافظ با شرر کام  ابیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛    شمس6
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احبره ایا مطاحب به ایا معنا نیست که از خداوند بالها را درخواست کنریم؛ بلکره بره 
ایا معناست که باید حقیقت بال را بشناسیم و در برابر خواست احارى تسرلیم باشریم  

خواسرت بره او صربر عطرا کنرد   بر مردی گذر کرد که از خداوند مى اما  سجاد
چنیا مگو و از خدا عافیت و شرکر برر عافیرت را بارواه کره »حتر، به او فرمود: 

َُ اْلَعاِفَیاَة َو شکر بر عافیت  بارر از صبر بر بالست  دعای پیامبر ایا بود:  ُل
َ
ْساَ

َ
اا أ ُهم  ِإنِّ الل 

ْكَر َعَلی اْلَعاِفیَ  ْنَیا َو اآلِْخَر ِ الشُّ باراحاا  از تو عافیت و شکر بر عافیرت را در دنیرا و  1؛ِة ِفا الدُّ
 « خواهم آخر، مى

 ارزشی دنیا و ارزشمندی آخرت . بی3

انداز بال را در نظر انسان اصالر  و تحمر  آن را آسران  یکى دیگر از نکاتى که چشم
سره برا آخرر، اسرت  شرناخت ارزشرى دنیرا در مقای وفایى و بى کند؛ تواه به بى مى

های آن و نیز شناخت حقیقت آخر، و محاسرا  ها و محدودیت حقیقت دنیا  کاسرى
رهانَررد و او را دحبسررره و شرریفره آخررر،  آن  انسرران را از دنیررازدگى و دنیاپرسرررى مى

وفرایى و  در مواقرف مرعردد  از بى کند  در واقعه کرربال حترر، سیداحشرادا مى
بره توااش بودن مرگ ساا گفره و از همان ابردای قیا     حق ارزشى دنیا و تبییا بى

سرای آخر، بوده است؛ از ایا رو هر نوع بال و سارى  سوی رضای خدا و سعاد، 
 فرماید:  در ایا باره مى را در ایا راه به اان خریده است  اما  سجاد

آمرد  فرود مىپدر  از همان ابردای خروم ]و حرکت به سوی کربال[ در هر منزحى که 
  2کرد کرد  یحیى با زکریا و شاادتش را یاد مى و از هر منزحى که کو  مى

زیاد و یزیرد هدیره  آینده که سر مبارکش را برای ابا  حتر، با ایا بیان  به حواد  
کنرد؛ و گرر نره ارزشى دنیا نزد خدا حکایت مرى برند  اشاره کرد  ایا مطلب از بىمى

 فرماید:  مى یای او چنیا کنند  اما  سجادداد که با اوح ااازه نمى
 خواند: در شب عاشورا پدر  در خیمه خودش نشسره بود و ایا اشعار را مى

                                                           

؛ احردعوا،احردیا راونردی؛  ال ل قطب ؛ سعید برا هبرة258؛ ص مشکاةاألنوار  على با حسا طبرسى؛ 1

  114ص

  132  ص 2 ؛ م اإلرشاد فى معرفة حجج ال ل على احعباد  محمد با محمد مفید؛ 2
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 ي  دَهرُ اُفٍّ لَكَ مان خَلیدل  
  

 كَمْ لَكَ یل إلشراقل   االَصدیلل 
 

  مانْ ص حا   ي  ط لا   قَتیل 
  

   الدد رهرُ ال يَقنددُِ یل ل َدد يلل 
 

 األمدرُ االَدى الجَلیدلل      إنَّا 
  

    كُددلح حَددیٍّ سَدد لكل سَدد یلی
 

ای روزگار اُف  بر دوسرِى تو؛ چقدر بامردادان و شرامگاهان رفیقران و خواهنردگانَت 
شود که کسى را به اای کسى بگیرد؟  همانرا کرار  اند و روزگار راضى نمى کشره شده

 پیماید  ای راهى را مى زندهبه پروردگار الی  واگذار شده است و هر مواود 
پدر  ایا ابیا، را دو سه مرتبه خواند تا مقصودش را دانسرم  بُغض گلویم را گرفت  

 1وحى بغتم را برگرداند  و سکو، کرد  و دانسرم که بال نازل شده است 
 د  ب زی ی  غم   بنج حوادث ص ر كن یی  

 

 
 

 
 

 2افت  ا  يك ی ب می جه ع آخر چو اشك از دي ه
 

 کربال ۀ. مقابله با تحریف عقیدتی حادث4
در ایرا  اسرار،  ایسررادگى در برابرر  احعابردیا یکى از اقداما، فرهنگى اما  زیا

عنوان یک ابرالی بزرگ تاریاى و ارایه تفسریری صرحیح  تحریفا، عقیدتى حادهه به
ثرال از آن برای مصون ماندن ایا واقعه از تحریف مغرضان و بدخواهان برود  بررای م

على برا »رو شد و از نامش پرسید  حتر، فرمود:  زیاد روبه وقرى آن حتر، با ابا
بررادری »فرمود: «  آیا خدا على با حسیا را نکشت؟ »زیاد گفت:  ابا«  حسیا هسرم

بلکره خداونرد او »زیاد گفت:  ابا«  داشرم که نامش على ]اکبر[ بود  مرد  او را کشرند
ْنُفاَ  ِحایَن »ه قرآن را تالو، کرد: ییا آحتر، در اوا  او ا«  را کشت ی اْْلَ اَوف  ََ ُه َی الل 

 4« سراند ها را در هنگا  مرگشان مى خدا اان 3؛َمْوِتها
ای عمر   زیاد و حکومت پلید اموی در تبییا واقعه کرربال بررای مررد  بره گونره ابا
و یارانش  امر مشروعى بروده کره خداونرد بره آن  کردند که کشرا اما  حسیا مى

عنروان   از ااماع مسلمیا و بیعت برا یزیرد بره راضى بوده است؛ زیرا اما  حسیا
                                                           

اإلرشاد فى معرفرة حجرج ال ل ؛ محمد با محمد مفید؛ 200؛ صوقعة احطف  حوط با یحیى ابومانف؛ 1
  93  ص 2 ؛ م على احعباد

  564  ص 1؛ م کلیا، بیدلیدل دهلوی؛   عبداحقادر ب2
  42  زمر: 3
  91؛ ص مثیر األحزاننما حلى؛    اعفر با محمد ابا4
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نیز بر ایا اندیشره مبرنرى  زیاد با اما  خلیفه مسلمانان خارم شده است  سانان ابا
ایسرراد و در با کمال شجاعت و شاامت در برابر ایا اندیشه نراروا  بود  اما  سجاد
زیاد اعال  کرد که خداوند به کشرا برادر  )على اکبر( راضرى نبروده  دراه اول به ابا

شردن  است و برادر  همچون هابی  به ظلم و بیداد کشره شد  پس ایا ادعا که کشرره 
زیراد برر سراا  ای باط  است  وقررى ابا اش بوده است  مدعا و مغاحطه او کیفر بدی

آری  برادر   :آن را به نفع خود مصادره کرد و فرمود د  اما باط  خود اصرار ورزی
های دیگرر بره هنگرا   را خداوند کشت؛ وحى به ایا معنا که خداوند مانند همه انسان

یا بدی فررد   وفا،  اان او را گرفت و مجرد قبض رور از سوی خدا  نشانه خوبى
 نیست 

 فع بالر ب. دعا برای 
فرع برال پریش از نرزول آن رحواد  و بالیا  دعا برای دومیا شیوه مواااه درست با 

 شود  است که به برخى نکا، در ایا زمینه اشاره مى

 فع بالر . تأثیر دعا در 1

فع بالست  اگر انسان نسربت بره نرزول حرواد  و ردعا یکى از عوام  تأهیرگذار در 
تواند عاازانره  بالیای ناگوار بر خود یا خانواده  نزدیکان و دوسرانش نگران باشد  مى

دسررت برره درگرراه پروردگررار بررردارد و دفررع آن بالهررا را از خداونررد باواهررد  امررا  
َء َو َقاْد »فرمود:  احعابدیا زیا ََ َعاَء َلَیُردُّ اْلاَب َراَفَقاِن ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة ِإن  الدُّ ََ َء َلَی ََ َعاَء َو اْلَب ِإن  الدُّ

ْبِرَم ِإْبَراماً 
ُ
گردانَرد  در  هسررند  دعرا برال را برر مى   تا روز قیامت با هم رفیقدعا و بال 1؛أ

مراد از اسروار شدن بال ایا است که قتا و قدر احاى بره «  که اسروار شده باشد حاحى 
بالیى تعلق گرفره و همه مراح  آن طى شده باشد و بال در آسرانه نرزول باشرد  وحرى 

کره در یى با دعا قاب  دفرع اسرت؛ چنرانهنوز به مرحله امتا نرسیده باشد  چنیا بال
نزول بال به مرحله محکمى رسیده بود  وحرى هنروز بره مرحلره  داسران قو  یونس

امتا و نزول نرسیده بود که وقرى قومش ایمان آوردند و با گریره و زاری دسرت بره 
 دعا برداشرند  عذا  از آنان برداشره شد 
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اه  دعاست و کسى که پس از نرزول  میان کسى که پیوسره در کلما، اما  سجاد
َم   َماْن »فرماید:  دارد  فر  گذاشره شده است  آن حتر، مى بال دست به دعا بر مى   َتَقاد 

َعاِء َُّام  َناَ    ِفا ْم ِفا الدُّ َقد  ََ ِجیَ  َلُه َو َمْن َلْم َی َُ ُء َُّم  َدَعا اْس ََ ْن َیْنِ َل ِبِه اْلَب
َ
َعاِء َقْبَل أ ُء َلاْم َل ِباِه اْلاالدُّ ََ َب

َجْ  َلهُ  ََ کسى که پیش از نزول بال در دعا پیشگا  باشد  سپس دعرا کنرد؛ بررایش  1؛ُیْس
شود و کسى که در دعا پیشرگا  نباشرد  سرپس برال برر او نرازل شرود؛  مسرجا  مى

بنابرایا اگر کسى مأنوس با دعا باشرد  خداونرد عنایرت «  شود دعایش مسرجا  نمى
 ای به وی دارد  ویىه

 فع بالر برای  هایی از دعاهای امام سجاد نمونه .2

فرع ردر صحیفه سجادیه و کرب دیگر  دعاهایى بررای  در میان دعاهای اما  سجاد
 کنیم  ها به صور، مارصر اشاره مى بال وارد شده است که به چند نمونه از آن

 نمونه اول: بازگرداندن فرد گرفتار به درگاه خداوند

  تواره دادن گرفرراران بره منبرع اصرلى فریض و دایرى ائمههای ه یکى از برنامه
رحمت و یادآوری ایا نکره به آنان بود که به اای درخواسرت از بنردگان خردا  بره 

بره  احعابدیا هایشان را از او باواهند  اما  زیا درگاه خداوند بروند و رفع گرفراری
چه چیرز ترو را برر در »د: مردی گذر کرد که بر در خانه فردی نشسره بود  از او پرسی

برال مررا »آن مرد گفرت: «  اب ار )زورگو( نشانده است؟و خانه ایا مرد ُمرَرف )مرفه( 
برخیز تا تو را به دری بارر راهنمایى کرنم و بره »حتر، فرمود: «  اینجا نشانده است

سپس دسرش را گرفت و او را بره مسرجداحنبى «  پروردگاری که برایت بارر از اوست
گراه دو دسررت را بره  به طرف قبله بایست و دو رکعت نماز باوان  آن»فرمود: برد و 

سوی خداوند عزوا  بردار و هنایش کا و بر رسوحش درود بفرست  سپس به آیا، 
عمران دعرا کرا   آل هآخر سوره حشر و شش آیه اول سوره حدید و دو آیه آخر سور

 2« کند و باواهى  به تو عطا مىگاه از خداوند سبحان درخواست کا که هر چه از ا آن

 نمونه دوم: دعای هفتم صحیفه

  دعای هفررم صرحیفه سرجادیه گشای اما  سجاد های گره ای دیگر از نساه نمونه
                                                           

  42-41؛ ص فالر احسائ طاووس؛    على با موسى ابا1
  55؛ ص احدعوا،احدیا راوندی؛  ال ل قطب   سعید با هبة2
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   1شود  آمدن کار مام یا نزول حادهه و گرفراری خوانده مى  است که هنگا  پیش
هنرای  دعای هفرم صحیفه  از دو باش کلى تشکی  شرده اسرت: بارش ناسرت برا

شود که خود یکى از آدا  دعاسرت  برا  انراای او آغاز مى پروردگار و مدر قدر، بى
شود  در ایا بارش از  ها خوانده مى که ایا دعا برای حواد  و گرفراریتواه به ایا

ها و مشکال، تواه شده اسرت  دعرا  دعا بیشرر به قدر، پروردگار برای ح  سارى
 شود: ایا چنیا آغاز مى

َمُ  ِمْناُه اْلَمْخاَرُج َیا » ََ اَداِئِد  َو َیاا َماْن ُیْلا  ِباِه َحارَّ الش 
ُ
َ َْ ُِ  َو َیا َمْن َیْف ِإَلای َرْوِح  َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمَكاِر

ها  شود و حررار، سرارى ها به وسیله او گشوده مى ه گره ناخوشىکا  کسى  2؛اْلَفَرِج 
رفت به سوی آسرودگِى گشرایش را از  ونه راه برکگیرد  ا  کسى  به سبب او آرا  مى

 «   خواهند او مى
اا مشک  شود  در آن در باش دو   حاات و حال خود به درگاه خداوند عرض مى

شرود  در  که تناا به دست پروردگار حر  مىخود و ناتوانى از ح  آن یادآوری و ایا
ِناا َو َقْد َنَ َل ِبا َیا َر ِّ َما قَ »گوید:  فرازی از ایا باش مى ََ َلام  ِباا َماا َقاْد َبَه

َ
َدِنا َِّْقُلُه  َو أ

 
ْد َتَكَ

ه بار گرانش مرا از پا  در آورده اسرت و بره کده ی؛ پروردگارا  بر ما محنرى رسَحْمُلاهُ 
دهرد ترا در  گاه ایا چنیا ادامه مى آن«  ردکه بر خود هموار نروانم کا   رنجى در افراده

گشایش در کار خود و رفع هم  و  محمد  و آلفراز پایانى دعا با صلوا، بر محمد 
 خواهد  غم خود را از خدا مى

دهرد و همچرون  فع بال و گرفراری به دسرت مىرشک ایا دعا احگویى نیکو برای  بى
  حاوی نکا، تربیرى بسریار ارزشرمندی اسرت کره بیت دیگر دعاهای مأهور اه 

 ها نیست  مجال برشمردن آن

 ج. صبر بر بال
فرع برال ریکى دیگر از وظایف انسان در برابر بال  صبر بر آن است  اگر انسران بررای 

یا دعا کند  اما مصلحت و خواست خردا برر ایرا تعلرق گرفرره باشرد کره   دعا نکند
اش را به مصیبت و سارى مبررال کنرد؛ بنرده مرؤما  دعایش را مسرجا  نکند و بنده

ى به خواست احاى گردن ناد  ایرا بحرث نیرز نباید خود را ببازد  بلکه باید با شکیبای

                                                           
  52؛ ص صحیفه سجادیه ؛اححسیا   اما  على با1
  53  همان  ص 2
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 کنیم   بسیار مام و ارزشمند است که در ایا زمینه به بیان دو نکره بسنده مى

 . بالها عرصه آزمون ایمان انسان1

هاست و آنان پس از پذیرش اص  دیا  با امرحانرا،  بالها  عرصه آزمون ایمان انسان
از مردعیان دروغریا ایمران  شناسرایى و  شوند تا مؤمنان راسریا گوناگون آزموده مى

ها بر اساس آن رقم باورد  قرآن کریم در آیرا،  غربال شوند و سعاد، و شقاو، آن
مرعددی از امله در ابردای سوره عنکبو، بر ضررور، و حرمیرت امرحران مؤمنران 

   1تأکید کرده است 
ترریا بارش  مهاست  صربر  ما یکى از وظایف مام انسان در برابر بالها  صبر بر آن

ایمان است که اایگاه آن در ایمان و دینداری  به مثابه اایگاه سرر در میران اعترای 
ِس ِمَن اْلَجَسِد َو اَل ِإیَمااَن ِلَماْن اَل »فرمود:  بدن است  اما  سجاد

ْ
أ یَماِن ِبَمْنِ َلِة الر  ْبُر ِمَن اْْلِ الص 

است با اسد و کسى که صبر ندارد   نسبت صبر با ایمان  به منزحه نسبت سر 2؛َصْبَر َلهُ 
 چنیا آن حتر، فرمود:  هم«  ایمانى ندارد

اِه ِفیَماا َقَضای َعَلْیاِه ِفیَماا  ِه َو َمْن َصَبَر َو َرِضاَ َعاِن الل  ُس َطاَعِة الل 
ْ
ِه َرأ َضا َعِن الل  ْبُر َو الرِّ الص 

ُه َع   َو َجل  َلُه  َُ َلْم َیْقِض الل  ْو َكِر
َ
َح   أ

َ
َُ ِإال  َماا ُهاَو َخْیاٌر َلاهُ أ ْو َكاِر

َ
َحا   أ

َ
شرکیبایى و  3؛ِفیَماا أ

رضایت از خدا  در رأس طاعت خداست و کسرى کره شرکیبایى ورزد و از قترای 

یا ناخوشایندش راضى باشرد  خداونرد عزوار  در امرور   خداوند در امور محبو 

 است  کند که برایش بارر محبو  یا ناخوشایندش تناا به چیزی حکم مى

ها و بالهرایى  ها و امور ناخوشایند  همان سرارى امور محبو  خداوند  همان نعمت 
در ارای دیگرری از پردرش  از  احعابردیا دهد  امرا  زیا است که به بندگانش مى

ْبِر »کند که حتر، فرمود:  نق  مى ادش امیراحمؤمنیا ُء ِبالص  ََ بال به صربر  4؛ُوِكَل اْلَب
 « گماشره شده است

                                                           

  214  نیز ر ک: بقره : 3-2  عنکبو،: 1

  89  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 2
  60  همان  ص 3
  221  ص 8   همان  م 4
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 ر  چو نوحل ن ی ص ر هست دب غم طوف عگ
 

 
 

 
 

 1یدددم یگدددردد   كدددد آ هدددیاب سددد له یرآيددد 
 

کند  تحم   ر مىایا اعرقاد که خداوند همواره بارریا چیزها را برای بنده مؤمنش مقد  
 کره امرا  صراد نماید؛ چنران ها و مصائب را بر بنده آسان و حرى گوارا مى سارى
 فرمود: 

ُه َع    ْصِرُفُه ِفا َد  َقاَل الل 
َ
ٍَ ِبَقَضااِئا َو  ْی َو َجل  َعْبِدَي اْلُمْيِمَن اَل أ ُه َخْیارًا َلاُه َفْلَیاْر َُ ء  ِإال  َجَعْل

ِئاا ََ یِقیَن ِعْناِدي  ْلَیْصِبْر َعَلی َب ادِّ اُد ِماَن الصِّ ْباُه َیاا ُمَحم  َُ ْك
َ
خداونرد  2؛َو ْلَیْشاُكْر َنْعَمااِئا أ

که آن را بررایش عزوا  فرمود: بنده مؤمنم را از حاحى به حاحى نمى گردانم  مگر ایا
دهم؛ پس باید به قتایم خشنود باشرد و برر بالیرم شرکیبایى ورزد و از  بارر قرار مى

هایم شکرگزاری کند که در ایا صور، ای محمد  او را نرزد خرود  از بسریار  نعمت
 نویسم  راسرگویان مى

 العابدین های صبر امام زین لوه. ج2
زدنرى  مانند و مثال  های بى در طول دوران اسار،  الوه احعابدیا حتر، اما  زیا

ها را آفرید  ایشان از یرک سرو برر مصریبت فررا   از صبر و مقاومت در برابر سارى
عزیزان و اسار، در دست دشمنان صبر کررد  بررای مثرال وقررى خطیرب امروی در 

و در مردر  و امیراحمؤمنیا منبر رفت و در نکوهش اما  حسیا مجلس یزید بر
َهاا »برر سررش چنریا فریراد کشرید:  معاویه و یزید مباحغه کرد  اما  سجاد یُّ

َ
َُ أ ْیَلا َو

اارِ   َمْقَعاَدَك ِماَن الن 
ْ
أ َباو  ََ ََ َمْرَضااَ  اْلَمْخُلاوِق ِبَساَخِط اْلَخااِلِق َف ْی َر ََ وای برر ترو ای  3؛اْلَخاِطُ  اْدا

انگو  خشنودی مالو  را به خشم خاحق خریدی  پس اایگاهت را در آتش مایرا س
اما  در ایا موقرف برا یرک املره کوتراه بره «  کا )منرظر اایگاهت در آتش باش(

همگان فاماند که ایا کار خطیب  تناا برای دنیاطلبى و الب رضایت یزید به عنوان 
عاقبت آن نیز چیزی ارز آترش ای از بندگان خدا و بر خالف رضای خداست و  بنده

 دوزخ نیست 
همچنیا وقررى پیرمررد شرامى در برابرر مسرجد ارامع دمشرق بره کراروان اسررای 

                                                           
  234؛ ص دیوان حافظ با شرر کام  ابیا،احدیا محمد حافظ شیرازی؛  شمس .1
  61  ص 2 ؛ م احکافى    محمد با یعقو  کلینى؛2

  188-187؛ ص احلاوف على قرلى احطفوفطاووس؛    على با موسى ابا3



 

129 

حمرد خردایى را کره »شان از زنان بودند  نزدیک شد و گفرت:  که اغلب بیت اه 
ها را از دسررت مردانررران آسرروده کرررد و  شررما را کُشررت و هررالک کرررد و سرررزمیا

او را خطا  کرد و با زبران  ؛ اما  سجاد«را بر شما مسلط کرد امیراحمؤمنیا ]یزید [ 
ه اعطرای حررق یر  آقررآن برا او احرجرام نمرود و آیره اارر خویشراوندان پیرامبر

خویشاوندان به آنان و آیه خمس و تطایر را برایش تالو، نمود و بره او یرادآوری و 
آیه طاار، را به مرا   ماییم که خداوند بیت و اه  تأکید کرد که نزدیکان پیامبر

اش  اخرصاص داده است  پیرمرد پس از اندکى سرکو، و درنرگ  از سراا گذشرره
گاه سر به آسمان برداشت و از دشرمنان آل  پشیمان شد و سانان اما  را تأیید کرد  آن

بیزاری است و توبه کرد  وقرى ایا خبر به یزید رسید  دسررور قرر  او را  محمد 
 1فدا کرد  بیت اانش را در راه دوسرى اه  صادر نمود و آن پیرمرد

                                                           

  178-176  همان  ص 1
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    1414   هجر،

   ف احرضرى حلنشرری؛ قرم: داراحشرراألعمال و عقا  ا عمال هوا على؛  با صدو   محمد  10

 ش 1364

    1385ة  یدریربة اححک؛ چا  دو   نجف: احماة األنوارکمش؛  طبرسى  على با حسا  11

   1407  ؛ قم: مدرسه اما  ماد احدعوا،؛  ال ل  د با هبةیا راوند   سعیاحد قطب  12

؛ تصحیح علرى اکبرر غفرار  و محمرد آخونردی؛ چرا  افىکاح؛  عقو ینى  محمد با یلک  13

    1407ة  یرب اإلسالمکچاار   تاران: داراح

؛ قرم: کنگرره شریخ مفیرد  اإلرشاد فى معرفة حجج ال ل على احعبراد مفید  محمد با محمد؛  14

1413   

 
 


