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 همقدم

شکککو ستسیکککرای سهللککک   س  س

پ تردگارسجهانیانس یتستسصککات وستس

یالمسهلل س مامسصاهلل  نسمحمدستسهللکک س وستس

سهللعد:سستمامیس صحاهلل ،س ماس

کککحسیقیقککتس یکک سدنیککاسر سسکسی

د نککدسکککحس نسیکک  می سهللشنایککد،سمککی

 نسهللاشککدستسدرسهاستسش ّهاسمککیمصیبت

د ردستس میخرحسهللککاسنلذوسیقیقیستجتدس

مشوالوس یککتستسیککانرمانس نس گکک س
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نیوتسهللاشد،سهللا سهمسن  بس یت،سشاع س

س:سسگفرحس یت

سطبعککتسعاککرسکککدرستينککتست یککدها

س

سس

سصکککفتم سمککک س واکککذ  ست وککککد  س

هللحسهمی سدلیلسهللندهسدرسه سیککالیسس

  س یککت و،سدرس یکک سیکک  می س  سصککب س

سس  شککتدستسهللکک نیا سنمککیهللی ر ست تس مکک

عملسگ یز سجزسکحسستجتدسد ردت جبس

س نسصککب سهللایدسهللکک سهللحس نستجتدسند ردست

کککحسد ردسنمایدستسنهییسهلل   س تستجککتدس
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  س نسسهللایککدس  س نسنککتدد ر سکنککدست

ز ستجککتدسنککد ردستسهللایککدسهللککحس نسیککس گ

 ی سهللصی وسد شرحسهللاشدستسهمچنی سدرس

اضاستسادر ستجککتدسد ردسکککحسس ندگی،

صب سهلل س نست جبس یککتوستارککیس یکک س

هللاشککدسهللایککدسصککب سمت ردسهم  هس تسمککی

سیککبحانحمی دوس  سنمایدستاستاریسکحسمی

َ َدد َ:سف مایدمی َ ْ َلَقَقخاَددَِْلخسَاخَددَ لَقَدد خ

همانککاس نسککانسر سدرس)[س4] لباککد:سسكَبَ ٍ

یخریس ف یدیم(ستسمنظککترس  سیککخری،س
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هککا س نکک وسها سدنیاستسیخریتنگی

سوسس یت

  سرت س همیککتسصککب سم ابککیس

 نستس نت عس نستس نچککحسستممفه سدرهللاره

شککتدستسهککاسمککیهللاعثس یانیسمصککیبت

سوسس م سنرایجسصب سر س تردهدرهللاره

درسىسصککب سامعنس-1صب :سسمفهتم

،سگفرککحس یتسنگحسد شر سدرستنگی:ستلغ

«سهللککحسمعنککا سصب وس لد هللکک »سشتد:می

سوسسهللسر س نسهللدتنسعافس یت

گفرککحسشککدهس یککت،سمعنککا س ن:س
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 نس  س ند نیسک دنستسهللا د شر س یتستس

ارلسفککالنس ی س یتسکککحس مککدهس یککت»

«ستس یکک ستارککیس یککتسکککحس نسر سصب م س

کنککدوس  ستعککالیسهللنددستس ند نیسمککیمی

َِلَّدديََ ََ:سف مایدمی َمَعَ َاَفخََكَ وَِصخبَرخ

ََُرََدد ُو ََ َوَِلخعَشَ ِّ َبَْلخغَ َِةَ َرَبَّهُمخ ََ خعُو َ

)تسنککتدوسر س[س28] لوهککف:سسوَجخهَدد ُ

 تردگارشککانسصبترسک سهللاسکسانیسکحسپ

نت ننکککدستسر سصکککب ستسشکککامسمکککی

نت هنککد(سهللککحسرضککایرمند س تسر سمککی
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معنا :سنتدوسر سهمکک  هس نهککاسیککب س

سسسک !

گفرحسس:سطب  درسدی ىسصب سامعن

 یت،سصب سهللحسمعنا سمنعسنمتدنسنفکک س

  س نچحسدتیککتسد ردستسجاککتگی  س  س

- ند:سنگحهت  س نس یتوسدیگ  نسگفرح

گاهستاهللیستسنشمستسند شر سنف س  سهللی

د شر س هللککانس  سگالیککحسنمککتدنستسمنککعس

نمتدنس عضا سهللدنس  س نجامسهکک سفعککلس

ی  م،سمانند:س دنسهللکک سصککتروستسپککارهس

سک دنسگ یبانستسد دستسااوسر هس ند نر 
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سوسهللاشدمی

*** 
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 صبرت منزل

درسسصب سد ر  سهللزرگر ی سمنزلککت

هللاشدسکحسهللحس نستشککتیشسشککدهس یالمسمی

س یتستس  ستعالیسدرسکراهلل سدرسهللیشککر 

هللحس نس شککارهسف مککتدهسس،  سنتدسجا س ن

سدرسیککنتسنبککت ، یککتستسهمچنککی س

 یککتستسهللککحسسهللسککیارس مککدهسفضیاتس ن

یکککت س نسدعکککتوسد دهس یکککتوس  س

یبحانحسپاد شس هلس نسر س  سهللزرگر ی س

سف مایککد:پاد شهاسا  رسد دهس یتستسمککی
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ََبَغَ خددَر َرَجخددَرُِمخ ْبَُرو َ إَاَّمَََُْددوَ َّاَِلاددَّ

) ج سصاهلل  نسهللککحسس[10س] لزم :سحَََْبٍ

 س یاد سکحسااهلللسیسابسککک دنس ند  ه

سهللحس نهاسد دهسمینمی شتد(وسیوککیسهللاشد،

 جکک سصککاهلل  نس:س  سپیشینیانسگفرحس یت

گکک ددستسشککتدستست نسنمککیدهسنمیشم 

کانهاییستجتدس]درس ن و[سهلل   س نهاس

:سف متدهس یککتسنت هدسد شتوسپیامب 

)تسنمککا سس«وِلاالةَاورَوِلابرَض ْء»

،سشیخس هللکک س یتستسصب سرتشنایی(نترس
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نما سنترسهللنککدهسدرس»:سگفرحس یتسعثیمی 

ااب ستسدرسصککترت ستسدرسابکک شستس

درسهلل  نگیخرحسشدن س یتستسهللحسهمککی س

دلیلسکسانیسکحسنترسصتروس نهاسهللیشر س

 نککدستس نهککاسما سهللیشر  سنت نده یت،سن

هسرندسسعر ی س ف  دسدرسهلل  هلل س  ناش

-اسمککیتس نسنترس نسانسدرستمامیسیاله

کندسکحس نسککانس  سهللاشدستس ی سیومسمی

 نسمحافظتسنمایککدستسهللککحس نس شککریا س

د شرحسهللاشدستس نسر س یادسکندستاسنترستس

عامستس یمان سهللیشر سشککتدوس مککاسصککب س
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 س نسف مککتدهس یککتسکککحس نسدرهللککاره

سهللحسمعنککا سنککترس یککت،ستلککی«سضدد ْء»

هللاشد،سهمانسگتنحسکحسد ر  سی  روسمی

َِلَّدديَجَجَعَدد ََُِ:سف ماید  ستعالیسمی وَ

َوَِلخقَمََرَاُددورًِ َضَ َْءً ]یککتن :سسِلشَّمخسَ

) تسکسککیس یککتسکککحسنترشککیدسر سس[5

ضیا سا  رسد دستسماهسر سنککتر(ستسضککیا س

هللاشدسنتر س یتسکحسد ر  سی  روسمی

تس ی سچنی س یتسصب ،سگ یز سنیستس

-کحس نسد ر  سی  روستسنسرگیسمی
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هللاشد،س ی  سدرس نسیخریس یاد ستجتدس

تسهللحسهمی سدلیککلس جکک س نسااهللککلسد ردس

هللاشدوسپ سهللی سنککترسیسابسک دنسنمی

درسنما ستسضیا سدرسصب سفکک  ستجککتدس

د رد،س یککک  سضکککیا سدرسصکککب سد ر  س

هللاشدسکککحسدرس نسنسککرگیسی  روسمی

اابیستسهللدنیسدرسهللعضیسمت اککعستجککتدس

س«وسسد رد

 صبر انواع 

سوسسهلل س طاعتس  س  ستعالیصب سس-1
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سهلل سناف مانیسنوکک دنس  صب سس-2

سوسس  ستعالی

سوسسهلل ستقدی صب سس-3

صککب سهللکک س طاعککتس  س  ستعککالیس

 سگانککحهلل ت ی سنتعسصب س  س نککت عسیککح

تأکیککدسس،طاعککت سصب س یت،س ی  س نجامس

ت س  ست کسگناهس یککتستسصککب سهللکک سشده

طاعتستسصب سهلل ست کسگناهسکککامار س  س س

صب سهلل ستقدی س یت،س ی  سدرس ی سیالتس

شتدستس نرخابسمیسهصب ،س نریار سهللتد
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تسمحبتسدرس نستجتدسد ردوس مککاسصککب س

هلل ست کسگناه،س م  س یتسکحسهللحس نریارس

گی دستسهللکک   س تسدر نسدهسصتروسمیهللن

بیستجککتدسنککد ردستسدرس نسچیککز سسک

سوس1تجتدسند رد،سمگ سصب 
 

ستس-س1 س»صب سی هلل  س یت: سگفرح س   سریمح میح

س نسسسیتیف سهلل  هلل  سدر سک دن سنتدد ر    

سکحسس،عزیز سهللتد سهلل  هلل س ن س تسدر س  سصب  کامار 

سر س س ت ست س ند نرند سچاه سدر سر  س ت هلل  در ن 

س ت سهللی  ست سجد ییسسستسف تنرند پدرش

 ند نرندوووس ی  س ی س مترسدرسیالیسجار سشدس
= 
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= 
 

س س ن سدر س ی سیالتسسکح سدر  نریار سند شتست

سدرسر هیسهللاایسنمی سصب  س ما سصب و سمگ  ماند،

ستسس سرضایرمند  ست س نریار س ن سدر سگناه هلل  هلل 

ستاریسس سمخصتصام سد ردو سنف ستجتد دشمنیسهللا

کحسهلل   س  سهللی سرفر ستقت س مترسدیگ  ستجتدسس

سهلل دهس سغ یبست سمج د، سجت ن، س ت سهللاشدو د شرح

سهللتد سمنصب سد ر   ست س یبا س ن س ن ست تسسهللتد

هللتدوس  سدیگ  نسپنهانسماندستس تسر سی ترس تسمی

سشدیدت ی س سهللح ست سنتدشسف  نت ند سیمت هللح

س تسس سهللح سهمچنی  سد شتست س شریا  س ت سهللح شول
= 
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 نجککامس گکک سدتسنککتعسصککب س توس

شتدستس،سمصیبتسهللحسدی ست ردسمینپذی د

 نرهککا س نس یانوککار سهللکک   سشککخ س

= 
 
تعیدسد دسکحس گ س نسکارسر س نجامسندهد،س تسر سس

کندوستلیسس ند  دستس تسر سنت رسمیهللحس ند نسمی

س نریارسس سرت  س   سمت رد س ی  ستمامی ستجتد هللا

ست سنمتد سر سسصب  سهللتد ستعالی س   سنزد  نچح

ستس سهللتد ستسصب س تستاریسدرسچاه  نرخابسنمتد

وس نریار سند شت،سدرسهلل  هلل س ی سصب سکجاسهللتد«

 هللحسطترسمخرص 
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-هللککیسریدستهللحس تسنمیس یتسکحسیتد 

 یتسکحسعتضککیسهللکک   س نسسچیزسهللتدنی

سوسستجتدسند رد

مصیبتسدرسدی سس،مصیبتسیقیقی

هاسدرس نسعافیتس یتستسدیگ سمصیبت

تجککتدسد ردستسهللنککدهسدرسپکک س نسهللککحس

ریککد،سماننککد:سپککاکسشککدنسنرایجیسمی

ووس هلل ساککیمسهاستسهللاالسرفر سدرجاووهللد 

-«سیادسمککیعدةس لصاهلل ی »س کراهللسدر

 مدهس یککت:س لحجابس س بحدرسن:سکند
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 ی سنفسهاسر سدرسجا سنککتدسهللنشککانیدس»

-کحس نهاسهلل   سه سهللد س یانگی  سمی

کنند،س  س]تعالی[سشخصککیسر سریمککتس

ف متدهس یتسکککحسهللککحسنفسکک سلگککامستس

 فسارس دهس یتستسهللاس فسککارس نسر سهللککحس

تسسدهککد طاعتس  س  س]تعالی[سیت سمی

[سهللاسلگام س تسر س  سناف مانیس  س]تعالی

سهللا سمی  س  ساد ردستسصککب سهللکک سی  مهکک

]تعالی[س یانر س  سصککب سهللکک سعککذ بس تس

س«وسسهللاشدمی

س:سدهیم نت عسصب سر سش حسمی
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 تو:سصککب سهللکک س طاعککتس  س  س

وککامسیتعالی:س نسثاهللتسادمسماندنسهللکک س س

هللاشدستسهللککحسیککحسنککتعسا  نستسینتسمی

س:سشتدتقسیمسمی

 نس:ستسابککلس  سعبککادویالککسس-1

الصستسصب سهلل سدریتسک دنسنیتستس ن

سوسسها سریاس یتیخری

 نس ی س:سیالتس مانسعبادوس-2

 یتسکحسهللندهسدرسهنگامسعبککادوس  س  س

تعالیسغافلسنشتدستسدرس نجککامس د بستس
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سوسینرهاستنبایسنوند

  ستمککامسشککدنسهللعککدسستیالککسس-3

 نسصککب سنمککتدنسهللکک س شککوارسوسعبادو

نو دنس نستس نجامسریاستس ی سکحسمکک دمس

دستسهمچنککی س س تسنتبسهللگتیندرهللاره

جاتگی  س  س نجامسکارهاییسکحسعمککلس

کندوسکسیسکحسهللعککدس  سد دنسر سهللاطلسمی

صداحسهلل سمنککتسنگذ شککر ستس   رسد دنس

سوسشتدهللاطلسمیصداحسصب سنوند،س نس

طاعتسفقککمسمجاهککدوس سصب سهلل س

بسشککدنسهللککحسانمتدنسهللاسنف سهلل   سکامی



 21// صبر و انواع آن و نتایج آن

 
   

هللاشدستسهللککحسرضایرمند س  سیبحانحسمی

تقککت س»:س یککتهمی سدلیلس هلل سایمسگفرحس

شتد،سمگ س نسکککحسصککب سهللککحس یجادسنمی

س  ستعککالیسمککی سهللیاید«و :سف مایککدتجتد

َُإَاَّ َُمَ خَََتَّقََوَََاخبَرخَ َسَ ََِّلقَّ ََلَََُْضددَ ع

سسرَجخَرَِلخمُحخََاَ  َ )کسککیس[س90]یتیف:

کحستقت سپیشککحسکنککدستسصککب سنمایککدس  س

-لی[س ج سنیوتکار نسر سضایعسنمی]تعا

 سهلل س نجامست جباوسدرستاتسماید(وسصبن

سگی دصتروسمیس ن سنمککا س،سمخصتصکک ام
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کندستس نستاریسنف ستنبایسمیسصب سکح

 یتسکحسلذوسنت بستشی ینیس نسهللککحس

 ید،سدرس ینجایتسکحسمقامسی  غ سمی

وس یکک س یککدصب سهلل سطاعتسهللحستجتدسمی

هککا سصب سنمتدنسهللکک سرت هسچنی س یت

مسرحبیوسمقککامسصککب س نجککاسمشککخ س

د ر نسگفرککحسهللککحسرت هسشتدسکحسفکک د سمی

َربُوََِِاَ بًددَْبَمَددَْسشککتد:می كُقُددوَِوَِرددخ

َِْلَ َدد َ ] لحااکک :سسرَسخقَفختُمخَ َدد َِلخيَََّددْلََِلخ

)هللختریککدستسهللیاشککامید!سگککت ر  س[س24

 ستجتدتانسهللاشککدستس یکک سهللککحست یکک ح
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 نجامس نچحس یککتسکککحسدرسابککلس نجککامس

 ید(وسشخ سدرست هللیتسف  نککد نستسهد د

طاعتستتیمس نهاس سجامسحس نهاستس نالص س

کندسیاسجات سناف مانیستسگنککاهسصب سمی

گیکک دستسدرسنریجککحسککک دنس نهککاسر سمککی

شککتدستسدرسدچککارس نککدتهستسغککمسمککی

- ینجایتسکحسمقامسصب سشنانرحسمککی

سیویس  سپیشککینیانسگفرککحس یککت :سشتدو

گناهانیسهسرندسکحسچیز س نهاسر سپاکس

مگکک س نککدتهسنککتردنسهللکک   سسکنککد،نمی
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سوسسف  ند ن

س  مامککتسدرسدیکک سر سبحانحس  سیکک

 سصب ستسیقی ساکک  رسد دهس یککتوسنریجح

سف مایککد  ستعالیسمی :َوَجَعَقخاَددَْمَدداخهُمخ

بَرُوَِوَكَددْاُوَِ رَئَمَّ ًَََهخ ُو ََبَيَمخَراََْلَمََّْصددَ

)تس نانسس[24] لسجدة:سسبَآََْتَاَََُْوقَاُو َ

س  مکک سمککاسسحر س مامانیسا  رسد دیمسکککحسهللکک

ی سهللکک   س نسهللککتدسک دندستس سهد یتسمی

ک دندستسهللحس یاوسمککاسیقککی سکحسصب سمی

د شرند(وستمامیسدیکک سد نسککر سیککشستس

هللاشککدستسگ یککز سعملسک دنسهللحس نسمی
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نیستسکحسعملسهللحس نسهم  هسصب س یتس

 یریککابسهللککحسس، نسعامِستسهمچنی سطابِ

گفرحسسصب سد ردوسهمانسگتنحسکحسمعاذ

هلل سشمایتسکحسعامسهللیامت یککد!س»:س یت

  س  س]تعککالی[سطاککبسککک دنس نسهللکک 

عبادوس یتستسشککنانتس نستکک  س  س

هللاشککد،س هللهتستسعظمتس]  ستعککالی[سمککی

جسرجت س نسجهادس یککتستس مککت شس

د نککد،سد دنس نسهللحسکسیسکحس نسر سنمککی

صککککداحس یککککتستسیککککاد تر س نس



 صبر و انواع آن و نتایج آن //26

 
تسبی )یبحانس  سگفر (س یت،ستتیککمس

شککتدستس نس  س]تعککالی[سشککنانرحسمککی

شککتدستستتیککمس نس  سعبککادوسمککی

شتدستسیگانککحسعالی[سگ  میسد شرحسمی]ت

گ ددوس  ستعالیستتیمسعامس اککت میسمی

هللکک دستس نککانسر سروککی ستسمککیسر سهللککاال

دهککدسکککحستتیککمس نس مامانیسا  رسمککی

کنندستسفو س نهاسر سدریککتسیهد یتسم

دستسجسرجت سدرسعاککمسر سجهککادسکنمی

ا  رسد دهس یتستسگ یککز سنیسککتسکککحس

س«وسسهلل   سجهادسهللایدسصب سنمتد
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صحس ی سکحسگ یز سنیستسکحسنال

هللندهسهللایدسهللاسنفس سمجاهدوسکندستسهلل س

 طاعتس  س  ستعککالیسصککب سنمایککدستککاس

عاابتسنیوتسدرسدنیاستس ن وسهللدیککتس

کسیسکحس»:س تردوس هلل سرجبسگفرحس یت

درسمجاهدوسهللککاسنفکک ستسهککت  س نستس

شککی انس ن،سصککب سنمایککد،سهللکک   س تس

شککتدستسپی ت  ستسکامیاهللیسیاصلسمککی

شککتدستسدرسنریجککحسمککیسمالکسنفسکک 

شتدستسکسککیسکککحسهسمیهللاعزوستسپادشا
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تککاهللیسکنککدستسهللکک سمجاهککدوسصککب سهللککی

نتردستسهلل س تسغابحسننماید،سشوستسمی

  سشتدستس یی سشدهستسهللنککدهیاصلسمی

گکک ددستسدرسدیککتسنت رستس یککی سمککی

گیکک د،سشی انستسهت  سنف ساکک  رسمککی

س:سسهمانسگتنحسکحسگفرحسشدهس یت

س سحإذ س لمککک  سلکککمسیغاکککبسهکککت هسياامککک

س

سس

س«هللمنزلکککک سفیهککککاس لعزیککککزسذلیککککلس

  سهللزرگر ی س متر سکحسهللککحسصککب سس

سشککنانتسطاعتسکمکککسمککی سهلل س کنککد:
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  س  س  ستعالیستس طاعتستها ستقمیته

هللاشد؛سهمچنی سهلل کریسکحسدرس  ست سمی

عمکک ،سرت  ،سف  نککد،سف  نککیسیککینح،س

 طمینانسناط سااب،س یجادسمحبککتس  س

تعککالی،س منیککتسیککافر س  سعککذ بسرت س

ایامتستسد نلسشککدنسهللککحسهللهشککتسکککحس

نعمرها س یادستسگ  مککیسسهمانسی  می 

سوسهللاشدمیس یت،سدرس نسمتجتدسهللتدن

دتمسصب سهلل سنتدد ر س  س نجککامس

گناه:س نسیفظسک دنسنفکک س  سگ فرککارس
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هللاشککدستسدرسشککدنسهللککحسی  مهککاسمککی

 س یککاد س  سمکک دمس ینجایتسکحسعککده

-طاعتسصب سمی سشتندسکحسهلل سدیدهسمی

شتند،س یکک  سفرارسگناهسمیکنند،ستلیسگ 

نماینککد،سمخصتصککامسهللکک س نسصککب سنمککی

-گناهانیسکحستتیمس هللانسصتروسمککی

عم سهلل سگی دسمانندسغیبتستسنب چینیوس

تقت سنما سشبس»:سگفرحس یتسعبدس لعزیز

 سرت ستسپُکک سککک دنسهللککی س نهککاستسرت ه

هللاشد،ستلیستقت ست کس نچحس یتسکحسنمی

س  س]تعالی[سی  مسف متدهس یتستس نجام
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 نسچیز س یتسکحس  س]تعالی[ست جککبس

ف متدس یتستسکسیسکحسهللککحسهللعککدس  س نس

رت  سد دهسشتد،سهلل سنیکک  سهللکک سنیکک س

ف مککتدهسسپیککامب «وسهللاشککددیگکک سمککی

ِلقهمَِقَمَلاَْم َلش تكَمَْ»:س یت

)یاس  !س«ستحولَب َب ااَْوب  َمعْص ك

هللکک   سمککاست یککیس  س هللهککتستسعظمککتس

نیسنتدوسا  رسهللدهسکحسهللی سماستسناف مککا

  ستتسفاصاحسهللیاند  د(وس ی  س گ ساابس  س

ت  س  س  ستعککالیسپُکک سشککتد،ستمککامیس
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 عضا سهللککدنسر س  سم توککبسشککدنسهللککحس

د ردستسهکک سچککحستکک  سگناهانسهللا سمی

هللیشر سشتد،سگ فرارسگناهسشککدن،سکمرکک س

شککتد،ستستاریست  سکککمسمککیس،شتدمی

شککتدستس نسعالمککتسغفاتسیاصلسمی

رککحسهللدهللخریس یتوسیویس  سپیشککینیانسگف

ناف مانیسدرسشخ سغفاتس دهس»:س یت

ی یعر س  سینگیسکحسدرسموانیسپسککتس

 یککد،ستیکک  نسکننککدهس یککتستسف تدسمی

تارککیستکک  س]  س  ستعککالی[سدرسااککبس

س«وسسیت  ندگی د،سشهتتهاسر سمیجا سمی
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صککب سهللکک سگنککاهسنوکک دن،سهمککانس

جاتگی  سنف س  سچیز س یتسکککحس  س

تعالیس نسر سی  مسف متدهس یککت،س یکک  س

 ِسهللحسشدوس م سکنندهسهللککحسهللککد ،سهللککحسنف

دهدستسدرسنریجحسیت سهللد سدعتوسمی

 نسانسدرسمقاهلللس نسهللایدسصککب سنمایککدوس

ومدد َتاددبرَ»:سف متدهس یککتسپیامب 

)کسیسکحسهللککحسدنبککاوسصککب سس«َابرهَِهلل

کنککد(وسلی[س تسر سصبترسمیهللاشدس  س]تعا

ر س  سهللککحسدنبککاوسسشخ سهللایدسنککتدش
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  سسرفککر سهللککا سد ردستس  ستعککالینفکک س

کسیسکحس  س ی سکککارسنککتدد ر سکنککد،س

عیبسگ فرحس یتستسچنی سنفسیسر س لحس

-تسمعبتدسنامیدهس یتوس  ستعککالیسمککی

َإَلَهَ ََُِددوَِهُ:سف ماید َِيَ َِتَّ سرَرَرََختََمَ َ

  س) یاسکسککیسر سندیککده[س43] لف اان:س

کحسهت  س]نفکک [سنککتدسر س لککحسگ فرککحس

 تسکسککیس»:س یت(وسارککادهسگفرککحس یککت

 تسس]نفکک [سحسهکک ستاککتسهککت   یتسک

-نت هدس نسر سهللحس تسمککیچیز سر سمی

دهدستسه ستاتسهت سچیز سر سهللونککدس
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دهککدستس تسر س  سرت ستقککت ستسهللحس تسمی

وس  س«د ردپ هیزگککار س  س نسهللککا سنمککی

ِلقهمَإادد َ»:س ی سهللتدسدعاها سپیامب 

رعددوبَبددكَمدد َماألددرِ َِ لددال َ

)یاس  سم سهللککحستککتس«سوِ عمْلَوِ ِوِء

هککا س نککال ستسهللکک مس  س شککریمیسپناه

:سگفرککحس یککتسشککعبی عماوستسهت ها(وس

 نسهت سنامیککدهسشککدهس یککت،س یکک  س»

کککحستسجتسصایبسنتدسر سگ فرارسهت س]

کنککد«وس هللکک س ر شس یت[سمیچیز سهللی
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کسیسکحسچیککز سر س»:سرجبسگفرحس یت

شدسکککحس  س]تعککالی[س  سدتیتسد شرحسهللا

د شککرحسهللاشککدستس  سچیککز سس نسک  هت

حسهللاشدسکحس  س]تعککالی[س نسک  هتسد شر

د رد،ستتییککدس تسکامککلسر سدتیتسمککی

نشدهس یککتستسدرسیککخ سالس لککحس الس  س

س«وسسهللاشدر یرگتسنمی

  سهللزرگرکک ی س مککتر سکککحسهللککحس

:سکنککدنککتدد ر س  سگنککاهسکمکککسمککی

هللزرگر سد نسر س  ستعککالیس  س نس یککتس

کحسناف مانیسشتدستس تسکسیس یککتسکککحس
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نرخککابسشنتدوسهمچنککی س سهللیندستسمیمی

تیتسد شر س  ستعککالی،س یکک  سنمتدنسد

دتیککتس تسر سکسککیسکککحس  سد رسدتیت

س طاعککتسمککیمی سهمچنککی سد رد، کنککد،

تکک  س  س  ستعککالیستسمجککا  وست ،س

رت سدرسهمچنی سنککتدد ر س  س یککاده

لبککا س] یبککا[سنککتردن،س شککامیدن،س

جمعسنمککتدنسهللککاسپتشیدن،سنت هللیدنستست

م دم،سهمچنی سشنانتس ث ها سگناهستس

دسعاابتسشدنستس شککریس ثککارس ن،س  سهلل
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 نها:سییاهسشدنسچه ه،ستاریویسابکک ستس

س  سهللی سرفر س ن سگ فر سهللاس  ستعالیست

 طمینانسناط ستس ر مکک سس  سهللی سرفر ِ

هللاشککد،سهمچنککی سکککمسگ فر سنزدس تسمی

رفککر سس شککدنسر  ستسرت  ،س  سهللککی

نصککیبسمانککدنس  سهلل کککتسعمکک ستسهللککی

رت سهمچنککی ستسسشککی ینیسعبککادو

 نککدنس  ستعککالیستسمالووکک ستسهلل گ د

وستاریسهللنککدهسهللاشدمیس  ست س،هللندگان 

گ د نککدستس  س طاعتس  ستعالیسرت سمی

-هللحسناف مانیسک دنس  ست سمشغتوسمی
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 س نس  ستعککالیستسشککتد،سدرسنریجککح

مالووکک ستسهللنککدگان س  س تسرت سهللکک س

گ د نند،سهمانسگتنحسکحس گکک سهللککحس  سمی

اککاوستعالیسرت سنماید،ساابهککا سمخات

 ث هککا سسوووکننککدت سهللککحس تسرت سمککی

 شتسناف مانیسهللیشر س  س نس یککتسکککحس

هللندهسهللرت ندس نهاسر سیادسهللگی دستسهمچنی س

 ث ها س طاعتسنیکسهللیشر س  س نس یتس

درسوسکحسهللنککدهسهللرت نککدس  س نس گککاهسشککتد

نریجحستمامیسنیکک سدنیککاستس نکک وسدرس
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هللاشدستستمککامیس طاعتس  س  ستعالیسمی

سدنیاستس ن وس درسناف مککانیس  ست سش ّ

سوسهللاشدمی

درسهللعضیس ثککارس مککدهس یککت:س  س

ف ماید:سچحسکسککیس یککتسکککحستعالیسمی

 طاعتسم  سنمتدهسهللاشککدستس  سرت س نس

 طاعتسهللککدهللختسشککتدچستسچککحسکسککیس

 نسناف مککانیسمکک  سنمککتدهس یککتستس  س

سسسچناف مانیسنتشبختسشدهس یت

 نسمتضککعس:سیتم:سصب سهلل ستقککدی 

-هللالهاسمیسدرسهلل  هلل سیسنیوت دهللگی  سهللاس
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هللاشککدستس یکک س یککتسکککحسهللنککدهسهللد نککد،س

 فرککد،سماننککدسگ مککاستس تفاااتیسکحسمککی

تککابستسی ما،سنبایدسهللنککدهس  س نهککاسهللککی

نشمگی سشتدوسپیمتدنسر هسهللالسیککختس

شتد،سدرس نس نسانسنسرحسمیسهللاشد،می

درس تکک س ند نرککحسس هلل  هیمسنایککل

هلل   سذهلل سشدنسهللحسسشدستس یماعیل

رسشومسدسپهاتسنت هللندهسشد،سیتن 

س،سیککخریسهللککحس یککتبمککاهیس فرککاد

سریککید،سهللککحسایمککتسکککمسیتیککف
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تهمککتس دهسشککدستس تسف تنرحسشدستسهللحس

  سرت سظامسهللحس ند نس فرادستسهللحس نککت عس

گ فرککارسسهاسپیامب سماسمحمککدمصیبت

شماسنیزسهللحسماننککدسدیگکک  نسمککتردسوسشد

گی یدوسدنیککاسهللککحسدردس  مای سا  رسمی

نککتردستسکسککیسهللککاس نسهللککحسکسیسنمککی

سپیککامب نمککیچیز س ف مککتدهسسریککدو

«سَابَما َِم ََردَِهللَب َل ًر»:س یت

)کسیسکحس  س]تعالی[سهللخت هدسنی  سهللحس

-د،س تسر سدچارسمصککیبتسمککی تسهلل یان

سماید(ون
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مکک دمسدرسیالککتسیککالمسهللککتدن،س

-یوسانسهسرند،ستلیستاریسهللالهاسمککی

 ینککد،سر یککرگتس  سدرتغگککتسشککنانرحس

هاسهللحسچهککارسشتدستسدرسهلل  هلل سمصیبتمی

س:سشتند تهستقسیمسمیگ

سسسنشمگی سشدن:س-1

همانسگتنککحس:س نسهللاساابس یتس)ي(

کککحسهللنککدهس  سپ تردگککارشسنشککمگی س

شتدستس  س نچحس  ستعککالیسهللکک   س تسمی

شککتدوستقدی سنمتدهس یت،سعصبانیسمککی
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 ی س م سی  مس یککتستسهللککحسیککت سکفکک س

وَمَ ََِلاَّْسََمَ خَََعخبُدد َُِلقَّدد ََسکشاند،می

 خَرَصَْبَ َُلَ خٌرَِطخمَدديَ ََّبَدد ََعَقَاَحَرخفٍَ َسَ

َِاخقَقَبََعَقَدداَوَجخهَدد َ َ َتخاَ ٌ َرَصَْبَتخ ُ سوَإَ خ

[س)تس  س نسانهاسکسککیس یککتس11] لحج:س

کحس  سر س  سرت سی فس]تسهللاسدتدلککی[س

کنککد،ستارککیسنیکک  سهللککحس تسعبادوسمی

یاهللککدستسرید،س طمینککانسنککاط سمککیمی

ریککد،سرت سهللکک س  سهللحس تسمیتاریسفرنح

سگ د ند(ویم

س گیکک د،سهللاس هللانسصتروسمککی)ب(
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مانندسف یادس دنستسد دستسااوسککک دنستس

:سماننککدس نوس هللکک سجککت  سگفرککحس یککت

»پی م د سر سدیدمسکحسنزدیکسهشککرادس

یاوسد شتستسنما سجماعککتسر سیفککظس

ک د،سف  ندسدنر شستفککاوسیافککت،سمی

یخنیسگفتسکککحسدرس نسنشککمستجککتدس

د شتوسدرسنریجحسد نسرمسکحسنمککا س تستس

نجامس مترسنیکک ستتیککمست ،س  سرت س س

عادوس یتستس  سرت سمع فتستس یمانس

 ی س ف  دسکسانیسهسرندسکککحسهللاشدوسنمی
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هللاسی فس]تس  سرت سدتدلی[س  ستعککالیس

سوسکنند«ر سعبادوسمی

هللککاس عضککا سهللککدنسسگککاهی)ب(س

صککتروسگیکک د،سماننککدس دنسهللکک سرت س

صتروستسپارهسک دنسگ یبککانستسکنککدنس

 نهککاسیکک  مسمتهاستسمانندس نوستمککامیس

هسرندستسهللاسصب  سکککحست جککبس یککت،س

منافاوسد رندوس هلل سمسعتدسهللاخیسگفرککحس

»کسیسکحسدچارسمصیبتسشتدستسس: یت

-لبای سر سپارهسکندسیاسض هللحسهللحسیینح

  س شسهللزند،سمانندس نس یککتسکککحسنیککزه
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نککتدسسهلل د شرحس یتستسهللاسپ تردگار

سوست ردسجنگسشدهس یت«

هللندهسهللایدسهلل سیذرسهللاشدس  س ی سکحس

امسمصیبتسیخنیسهللگتیدسیاسگ یککحسهنگ

نمایککدستسیککاس نسکککحس  سپ تردگککارشس

نشمگی سشککتدستس نسمصککیبتسر سهللککحس

مانندسظامسهللد ند،س ی  س جکک س تسدرس یکک س

رتدوس  سیبحانحسعادوسیالتس  سهللی سمی

کند،س تسهللسیارس گککاهستس یتستسیرمسنمی

هللسیارسهللایومتس یککت،س مکک س  سابککلستس
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هللاشککدوسمتضککعسهللعککدسدرس نریککارس تسمککی

هککاسهللایککدسگی  سمسامانسهنگامسمصیبت

یخنیسهللاشککدسکککحسپ تردگککارشس  س نس

-شتدستس ج س تسر س یادسمککیر ضیسمی

-کندستس  ستعالیسمنزلتس تسر سهللاالسمککی

سوسهلل د

سصب :سسس-2

هللینککد،ستلککیس ی س م سر سیختسمی

نماید،سدرسیالیسکککحس  ست اککعستحملسمی

شدنس نس م سک  هتسد رد،ستلیس یمککانس

گی سشککدن،سیفککظس ت،ست سر س  سنشککم
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نمایدستست اعسشدنس نستسعدمست اککعسمی

وسهللاشککدشدنس نس م سنزدس تسیوسانسنمی

 ی س م ست جبس یت،س ی  س  ستعالیسهللحس

-صب سنمتدن،س م سنمتدهس یککتستسمککی

بَرُوَِإَ ََِّلقَّددد ََمَدددعََسف مایکککد: وَِصدددخ

)تسصب سکنیدسس[46] ونفاو:سسِلاَّْبَرََ َ

گانس یککت(وسکحس  س]مرعاو[سهللاسصب کنند

عااککلسهللایککدس»:سگفرحس یککتس هلل سجت  

هللد ندسکحسهللالهاسمهمانسهسرندستسهللاسصککب س

یکسیویمیس«سهللایدس  س نهاسپذی  ییسکند



 صبر و انواع آن و نتایج آن //50

 
درسرت س توس»عااکککلس:سگفرکککحس یکککت

دهککدسکککحسکار سر س نجامسمککیس،مصیبت

جاهلسهللعککدس  سچنککدسرت س نسر س نجککامس

دهدوسکسککیسکککحسهللککاسک  مککتسصککب سمی

سننککدیسهللککحسماننمایککد،سدچککارسف  متشککی

س«وسسچهارپایانسشدهس یت

س:سسیرمند رضاس-3

 ی سگتنحس یتسکککحسهللککحسمصککیبتس

شتد،سهللدی سگتنحسکحسهللککتدنستسر ضیسمی

نبتدنس نسیوسککانس یککتستستجککتدس نس

تسهللکک   سشککتدسهللکک   ست سیککختسنمککی



 51// صبر و انواع آن و نتایج آن

 
   

دستس یکک سنککتعسکشتحملس نسیخریسمی

صب سمسرحبس یتستسهللناسهلل ساتوس رج س

هللاشدوسف  س نسهللاسیالتسابلست جبسنمی

 یتسکحسشخ سدرس ی سیالت،سسدرس ی 

مصیبتستسعدمسمصیبتسدرسرضایرمند س

هللاسس، تستأثی  سند ردستلیسدرسیالتسابل

 نسکحسهلل   سشخ سیختس یککت،سهللکک س

سوسسنماید نسصب سمی

سشو :سس-4

صب س یککتسس ح ی سهللاالت ی سم تب
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تس ی سگتنحس یتسکحسشخ س  ستعککالیس

ر سهلل   سمصیبریسکحسهللحست سد دهس یککتس

د نککدسکککحس نسیکک  سمککینماید،س شو سمی

-مصیبتسهللاعثسهللخش سگناهان سمی

هککا س تسر سشتدستسچحسهللسککاسکککحسنیوککی

کند،سدرسنریجحسمصیبتسهلل   س تس یادسمی

نعمتس یتس یکک  سهللاعککثسپککاکسشککدنس

شککتدستسهللککحسیککت سصککب سگناهککانسمککی

دهککدستککاس  س نسپککاد شسدعککتوسمککی

حسیافتسکندوسهللایدسهم  هسهللاسهللا گشتسهللدر

ت سیککت س  ستعککالیستسف تتنککیستسر
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گ د نکککدنس  سمخاتاکککاوستسدیگککک س

سوسسمصاحرهاسهللاشد

مفهککتمسمصککیبت:سهکک س نچککحسکککحس

کنککد،سمصککیبتس نسانسر سنار یککتسمککی

سوسس یت

سن ککابعم سهلل ستاریسدمپاییس

نمتدستسگفت:س»ه سس1پارهسشد،س یر جاع

کحستتسر سنار یتسکند،سمصککیبتسسچیز 
 

 یر جاعسهللحسمعنا س» ناس ستس ناووو«سگفر سسس-س1

 درسهنگامسمصیبتس یتو)مر جم(
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مسامانس»:سگفرحس یتسوس هللتهللو  یت«

تسسهلل دسدرسیککخریدرسهمحسچیزس ج سمی

کککحسدرسسییپارهسشدنسهللندسکف ستسکککاال

کندستسهللکک   سچنرحسد ردستس نسر سگمسمی

کنککدستس نسر سدرس نرهککاستاهللیسمککی نسهللی

سوسپیککامب «هللکک د[]نیزس ج سمککیسیاهللدمی

مََْا بَِلمَددقمَمدد َ»:سف متدهس یت

اابَوالَوصبَوالَِمَوالَحدد  َوالَ

ربىَوالَغمَحتاَِلشوك ََشددْكهَْإالَ

)هللحسمسککامانیسس«هكفرَِهللَبهَْم َلطَْْ

مصیبریس  سنسرگیستسهللیمار ستس ندتهس
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تسغمستس   رستسیریسفکک تسرفککر سیکککس

رید،سمگ س نسکحس  س]تعالی[سنار،سنمی

-پککاکسمککیتتیمس نسن اها س تسر س

د(وسلقمانسیویمسهللحسپسکک شسگفرککحسیانم

  سپس م!سطالستسنق هسهللاس تکک س»:س یت

شتدستسمؤم سهللاسهللالسشنانرحسشنانرحسمی

 گ س»:سگفرحس یتسجت   هلل سسو«شتدمی

مصیبتسر سهللرت نسپنهانسد شککت،سپنهککانس

 یککت«وسسد شر س نس  سنعمرهککا س  

  سهللزرگد شتس  س»:سگفرحس یتسعای
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نتسیشس ی س یتسکحس  سرنجککتساتسشن

شککوایتسنونککیستسمصککیبرتسر سهللیککانس

س«وسسند ر 

مؤم سمتفشسکسیس یتسکحستاریس

ریککد،س نسر سابککتوسمصیبتسهللحست سمی

جککاسکککحسهللکک  ی سمموکک سکندستستاس نمی

د ردوس مککاس گکک س یت،س نسر سپنهانسمککی

هللیانسنمتدنس نسهلل   سکمکسگکک فر سدرس

ر هنماییسیاسکمکسگکک فر سدرس  سهللککی س

هللکک دنسضکک رس نسهللاشککدستسفقککمسهللکک   س

شوایتسنباشد،س ی س م سمشوایسهللکک   س
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سوسسکندصب س یجادسنمی

چگتنککحسسهللبینیمسپیشینیانسصال 

ک دنککدستس یکک سهللاسمصیبتسهلل نتردسمککی

س:سسز سنبتد،سجزسادروس یمانس نهاچی

رضککیس  س هللکک سعبککا ستاریسهللحس

تفککاوسس«»اثمسعنهماسرییدسکحسهلل  درش

یافرحس یت،س تسدرسیککالیسکککحسدرسیککف س

،سیپ سگتشککحسر هس جاعسنمتدرهللتد،س ی

 یسککرادستسشککر شسر سنت هللانککدستسدتس

طککتالنیس مککانیسرکعتسنما سنت نککدستس
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،سیپ سر هس فرادسدرسیککالیسکککحسنشست

س :سگفککتحسهللککتدستسمککیشککر شسر سگ فرکک

َْقَْةََوَإَاَّهَدد بخَرَوَِلاددَّ تَعَ اُوَِبَْلاددَّ وَِسددخ

عَ  َ َِْرددَ ] لبقکک ة:سسلَألَبَ رَةٌَإَلَّددَْعَقَدداَِلخ

 سصب ستسنما سکمکس[س)تسهللحستییاح45

هللاشد،سمگ سهلل ابیدستس نسهلل سهللزرگسمی

هللکک   سف تتنککان(سوسیوککیس  سپیشککینیانس

تَعَ اُوَِ:س س یکک سیککخ درهللککاره وَِسددخ

)تسهللحستییاحسصککب ستسسبخَرَوَِلاَّقَْةَبَْلاَّ

نما سکمکسهللگی ید!(سگفرحس یت،س نسدتس

-کمکسکنندهسهللحسریمتس  ستعالیسمککی
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سوسدنهللاش

:سف مایککدمیسیبحانحسهمچنی س  

َوَبَشَِّرَِلاَّْبَرََ ََ*َِلَّيََ ََإَبََِرَصَْبَتخهُمخ

سو َمُاَ بَ ٌَقَْلُوَِإَاََّْلَقَّ ََوَإَاََّْإَلَ خ ََرَِجَعُ

)تسهللشاروسهللدهسهللحسس[156،س155] لبق ة:س

صککب کنندگان!سکسکسککانیسکککحستارککیس

گتیند:سمککاسرید،سمیمصیبریسهللحس نهاسمی

هلل   س  س]تعالی[سهسریمستسمککاس]درسرت س

سهللحسیت س تسهللککا سمککی سگکک دیم(وایامت[

َ َّإَاََّْلَقساکک  ر)ماسهلل   س  سهسککریم(:س سس
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هللحسعبتدیتستسپادشاهیستس عرکک  فسهللککحس

درسمصککیبریسکککحسهللککحست سکحسست یس ی 

تعککالیسس  رییدهس یت،سصایبسهللنککدهس

درسنریجحسپادشاهسهللککاسچیککز سسهللاشدستمی

کحسمالکس نس یت،سه سگتنککحسهللخت هککدس

)تسسوَإَاََّْإَلَ خ ََرَِجَعُددو َسکندورفرارسمی

ماس]درسرت سایامت[سهللککحسیککت س تسهللککا س

گ دیم(س ا  رسهللحس یکک س یککتسکککحس  سمی

هلل د،سیپ سماسر سیتعالیسماسر س  سهللی سم

س  س تسیومسدرسدنیاسهللسکندهلل  نگیخرحسمی

ت س یتستسهللا گشتسدرس ن وسهللکک   س
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 تیتستسهمچنی سدرس نسطابسنمککتدنس

تس میدسد شر سهللحس نچککحسنککزدس  ستعککالیس

] یکک  سیککخریسسهللاشککدتجتدسد رد،سمککی

کندسکککحسکندستسفو سمیایامتسر سیادسمی

چحسهللساسصب سهلل سهمی سمصیبتس تسر س  س

مسیفککظسنمایککدستستتیککمسعذ بسجهککن

ثت بس نسهللحسهللهشتسهلل یدستسیککاس نسکککحس

سوسسچحسهللساسمقامس تسدرسهللهشتسهللاالسرتد[

همچنی سهلل   سکسیسکحسمصککیبتس

هللحست سرییدهس یت،سیککنتس یککتسکککحس
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ِلقهددمَ»سهللگتیککد:]هللعککدس  سذککک سفککت [س

َِرجرادد َ دد َمادد بت َوِلقفادد َل ددًر

)یاس  !سدرس ی سمصیبتسم سهلل   سس«ماهْ

  سپ س نسهللکک   سم س ج  سا  رسهللدهستس

وس]کسککیسکککحسدرسم سنی  سا  رسهللککده!(

مصیبتس یر جاعسکنککد،سیعنککیسهللگتیککد:س

» ناس ستس ناس لیحسر جعتن«ستسهللعککدس یکک س

ذک س نی سر سهللگتیککد،سهللکک   س تس تفککاایس

 فرد،سمگ س نسکککحس  ستعککالیسهللکک   سنمی

مصیبریسکحسهللحست سرییدهس یت،سهللککحس تس

دهککدستس  سپکک س نسهللکک   س تس ج سمککی
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وسهمانسگتنککحسکککحسدهد[میسنی  سا  ر

 تفککا سسرضککیس  سعنهککاسيمسیامحهلل   س

 فرادستس نسر سهللعدس  ستفککاوسشککته شس

 س نسکامککلسگفتستساصککحس هللتیامح

 مککدهس یککتسهمککانسگتنککحسکککحس  ست س

 سمکک ستاریسعککده»س:رت یتسشدهس یت

  سمکک س جککا هسستمامسشد،سریککتوس  

نت یتستسپتیرمسر سپی  یرمستسدیرانمس

تسهلل   س تسسم جا هسد دسر سشسرمستسهللحس ت

هللالشککیساکک  رسد دمستسکککفس نسر سلیککفس
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درنککتسن مککاسگذ شککرمستسمکک  سهللکک   س

مککتد،ستارککیسشسنت یککرگار سننککتد

یخن ستمامسشد،سگفرم:س  سریتوس  !س

م سدرسیالریسنیسرمسکحسهللحستککتسرغبرککیس

د شرحسهللاشم،ستلیسم س نککیسهسککرمسکککحس

د ر  سیسککادوسشککدید س]نسککبتسهللککحس

ت یمسکحس  سهللاشمستسمیدیگ س نانت[سمی

م سچیز سهللبینیستس  س]تعالی[سهلل   س نس

م  سعذ بسدهدوسمکک س نککیسهسککرمسکککحس

هللاشمستسمکک سد ر  سد ر  سی س یادسمی

سپیامب  رمددَْ»:سف متدسف  ند نسهسرمو



 65// صبر و انواع آن و نتایج آن

 
   

مَْبكر َم َِلغ رةَ َوفََيِبهَِْهللَ

عاك،َورمَْمَْبكر َم َِلَدد َ قدد َ

رصْبا َمث َِليجَرصْبك،َورمددَْمددَْ

س« سامَْع ْلكَع ْل بكر َم َِلع ْلَ

 سیسادتیسکککحسگفرککی،س  س) ماسدرهللاره

د ردوس مککاس]تعالی[س نسر س  ستتسهللکک سمککی

 س]هللاالسهللتدن[سی سهللحسم سچیز سدرهللاره

تتسرییدهس یتوس ماسرییدهس یتسکحسهللحس

سف  نککد نسده سنانت سدرهللاره سهمانککا  و،

هللککحس»سگفرم:سوهللاشند(تت،سف  ند نسم سمی
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 مسیککامحسدهمستس جا هسمیسریتوس  

گفت:س  س]تعککالی[سهللکک   سهللعدس  س نسمی

هللهرکک س  س تسر سکککحسسحم سهللحسجا س هللتیام

س«وسسهللتدسا  رسد دسریتوس  

 نچکککحسرت بسیافرکککحس یکککتستس

 سنشککمگی سشککدنسهنگککامسدرهللککاره

س ی س یت:سهللعضککیس  سمصیبتسمی هللاشد،

ر ستکک کسم دمسلبا سنککتبسپتشککیدنس

درسهنگککامستفککاوستسیاس نسکحسکنندسمی

مککدتیسدرسیککاسغیکک س  س نهککا،سپهلل  درسیاس

،سیککاسشتندهاسغمگی سمیطتالنیسیاسماه
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 نسکحسکارسنتدسر سهللحسمدوسیکسهفرککحس

کنندسیاس نسکحسمدتیسطککتالنیست کسمی

شککتندستستمککامیسدرسجشنهاسیاض سنمی

هللاشد،سمگکک سیککحسشککبانحس نهاسجایزسنمی

سيمسیبیبکک سرضککیس  سعنهککاوس  س(1)رت 

رت یتسشدهس یککتسکککحستارککیسپککدرشس

تفاوسنمتد،سهللعدس«سیانسهلل سی بیف هللت»

  سیحسشبسطابسع  سنمتدستس نسر سهللحس
 

سمصیبتسس(1) سهلل    سشدن سنشمگی  س    ی 

سو یت
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نتدس د،سیککپ سگفککت:ساسککمسهللککحس  ،س

نیا  سهللحسع  سنککد رمسمگکک س نسکککحس  س

شنیدمسکحسهللکک سرت سمنبکک سسریتوس  

الََح َالمررةَتؤم َبددْهللَ»:سف متدمی

وِل ولَِآللرَر َتح َعقاَم ددتَ ددو َ

ثالثَل ْلَإالَعقاَزوجَرربعدد َررددهرَ

)هلل   س نیسکحسهللحس  ستس ن وسس«عشًرِو

هللاشدسکحسهللیشککر س یمانسد رد،سیالوسنمی

  سیحسشبسهلل   سمیتسیدسنگحسد ردس]تس

نتدسر سنار یککتسنشککانسدهککد[،سمگکک س

هلل   س]تفاو[سهمس سکحسچهارسماهستسدهس
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سوسسهللاشد(رت سمی

 سیدرسصحیحغذ  سمصیبتس ده:س

 مدهس یتسکحسسرضیس  سعنهاس  سعایشح

گککی س  سمشککوالو،سهلل   سم یضستسغم

نمککتدستس م سهللحسد دنسغذ  ستابینککحسمککی

:سف مککتدهس یککتسگفت:سریتوس  می

ِلتقب ا َمجم َلفؤِدَِلمددرَتَتدديِبَ»

)تابینحسیککببس ر مکک س«سببعتَِلح  

شتدستسهللعضیس  سغمهککا س تسم یضسمی

هلل د(وستابینحسغذ ییس یککتسر س  سهللی سمی
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کحسهللاسیبت ستسشککی ستسشککو سدریککتس

سوسشدمی

س  سمصککیبت ا:سطککتالنیسککک دنسهکک

دید رسم دمس  سشککخ ستس یککادسککک دنس

هللاشدوووسگ یز سنیستسکحسایلستسااوسمی

هللککحسهمککی سس(1)درس ینجاسهللایدسصب سنمککتد

دلیلسهللخار )هللخککار یی(سدرسصککحیح س

 
سهللس(1) سمسامان س   سفضل سنوته س      

-هلل دستستاریسیرای سمیشدن س ج سمی

سوسهلل دشتد،س ج سنمی
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هللککابسهللاهللیسا  رسد دهس یککت،سهللککحسنککامس»

«س)هللککابسصککب سهللکک س لصککب سعاککرس وذى

سهمچنی س  ستعالیسمککی(   ر :سف مایککدو

َّ ََبَغَ خددَرَإَاَّمَََُْددو َرَجخددَرُِمخ ْبَُرو َ اَِلاددَّ

ْبٍ [س) جکککک س10] لزمکککک :سسحََددددَ

صب کنندگانسهللدتنسااهلللسیسابسک دنس

هللحس نهاسد دهسنت هدسشککد(وسهمچنککی س  س

س یتسکککحسپیککامب س هللتمتیی س مده

َ–ل سَردد ءَروََ–ل سَرح َ»:سف متد
رصبرَعقاَِ بىَم َِهللَإاهمَل  َّعو َ
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)کسیس«سل َول ًَِوإا ََعْ  همَوَرزقهم

  سدرسهلل  هلل س   رسهللیشککر سس–یاسچیز سس–

نمایککد،سهللکک   س تسنمککیسصب   س]تعالی[س

دهندستلیسهللاس ی ستجککتدسف  ندسا  رسمی

د ردستسهللککحس نهککاس نهککاسر سیککالمتسمککی

سدرسرت  سمی سهللخار )هللخککار یی( دهد(و

سصحیح س تردهس یتسکحسریتوس  

]غنیمت[سر ستقسیمسنمتد،سهمککانسگتنککحس

-همیشحس نجامسمیکحسنتدس ی سکارسر س

د دوسم د نیس  س نصارسگفرند:ساسککمسهللککحس

  ،س نساسککمتسک دنککیس یککتسکککحس
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رضککایرمند س  ستعککالیسدرس نستجککتدس

سند ردوستاریسنبکک س نهککاسهللککحسپیککامب 

ق َروبجَموساَبيكثرَ»:سریید،سف متد

)متییسهللیشر س  س ی سس«م َبلكَ ابَر

گفککحسسوس هلل سیج    رسدیدستسصب سنمتد(

)هللککابسس«عارس وذىهللابس لصب س»:س یت

هللحسمعنککا سجاککتگی  س  سسصب سهلل س   ر(

نفکک س  سدردمنککدسشککدنسهللکک   س نچککحس

نسبتسهللحست س نجامسشدهس یتستس نچککحس

هللاشدوسهللحسشتد،سمی س نسگفرحسمیدرهللاره
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نسککبتسسهمی سدلیلستاریسهللحسپیککامب 

یرمسنمتدنسدرساسمتسک دنسد دهسشککد،س

هلل   س تسیککختس مککد،ستلککیسدرسمقاهللککلس

د نستسکککحس ی  سمیسه،سصب سنمتد،گتیند

صب سکنندگانسپککاد شس یککاد سد دهسسهللح

  سکککحسشتدستس  ستعالیسهللککحس نککد  همی

-هللاشدسهللحس تس ج سمیااهلللسیسابسنمی

هللاشککد،سدهدستسصب سهللزرگر س  س نفا سمی

 ی  سنیوککیس نفککا سهفرصککدسهلل  هللکک سد دهس

شتدستسنیویسدرس صککلسدهسهلل  هللکک س نسمی

شتد،سمگکک س نسکککحس  ستعککالیسد دهسمی
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س«و هدس نسر س یادسنمایدهللخت

َعَفََْ:سف مایدمیسیبحانحس    َمَ خ

َ َيَجخرُهَُعَقَدداَِلقَّدد َ ] لشککترى:سسوَرَصخقَحَ

)پکک سکسککیسکککحسعفککتسنمایککدستس[س40

 صالحسگ د ند،س ج س تسهللکک س  س]تعککالی[س

:سگفرککحس یککتسیسکک سهللصکک   یککت(وس

»تاریسرت سایامتسمنککاد ییس  سد نککلس

سدهدسکحسکسیسکحس جکک شع شسند سمی

هللکک س  س]تعککالی[س یککتسهللایسککرد،سکسککیس

 یسرد،سمگ سکسیسکککحسعفککتسنمککتدهسنمی
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سوسس یتستس صالحسک دهس یت«

سف مایککدمککیسیبحانح  س :َِدخ َددعخ

بَْلَّتَ ََِدد ََرَحخَددَ َُ َددسَبََِِلَّدديَجَبَ خاَددكََ

وَبَ خاَ َُعَ َِوَةٌَكَيَاَّ َُوَلَدد حَحَمَدد مٌَ*َوَمَددَْ

بَرُوَِوَمَََُْقَقََِّْددَْإَلَّددََُْقَقَََِّْْإَلََِّْلَّيََ ََصَ

َعََظ مٍ )هللحسس[35،س34]فصات:سسبُوَحَظٍّ

سهللاشککد،یالریسمقاهللاحسک سکحسنیوتت سمی

تس سسدرس ی سصتروسکسیسکحسهللککی ستککتست

سدشمنیستجتدسد ردسهللککحسماننککدسیککاترست

شککتدسکستسکسککیسمککیسیس تشککی دتیر

تت ناییس نسر سند رد،سمگ سکسککانیسکککحس
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نسر سکننککدستسکسککیستت نککاییس صب سمی

 سند رد؛سمگکک سکسککیسکککحسد ر  سهللهکک ه

سوهللاشککد(]  س نال ستس یمان[سمیهللزرگیس

هللحس ی سمعناسکحسهللایدسهللککحس یکک سیککفارشس

 یدسعملسنمتدستس نسهلل سجانسیختسمی

تت نککدس نسر س نجککامسدهککد،ستسکسیسنمی

مگ سکسیسکحسد ر  سنصیبس یککاد س  س

سوسهللاشدنتشبخریسدنیاستس ن وسمی

سپیشینیانسهللحس ی سیفارشسهللککزرگ

 ند:س مدهس یتسکحسم د سهللککحسعملسک ده
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دشککنامسد دسس هلل سعبا سرضیس  سعنهما

تاریستمامسشد،سگفت:س  سعو مح!س یککاس

 ی سم دسنیا  سد ردسکککحسمککاسهللکک  تردهس

کنیمستس نسمکک دسیکک شسر س نککد نتستس

سوسنجالتسکشید

سمکک د س]یککخ سنککتدسر [سهللکک 

سم د سسمعاتی س ویتد هللت طتالنیسنمتد،

تمعاتیحسگفککت:سهللحس تسگفت:ستمامسک ،س هلل

یاهللککدوسیککپ سر های سهللگذ ر،سشفاسمککی

گفت:س»یاس  !سگناهسکسیسر سهللیام  سکککحس

سوسس  «م  سهلل س تسمسامسنمتده
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لقمانسیویمسپس شسر سهللککحسصککب س

نمتد،سهمانسگتنحسکککحس  ستعککالیس م سمی

وَرخمُدددرخَ:سف مایکککددرسکرکککاهلل سمکککی

بَرخَ َِلخمُاخألَددَرَوَِصددخ َعَدد َ َوَِاخدد َ بَْلخمَعخرُوفَ

هللککحسس)تس[17]لقمککان:سسمََْرَصَْبَكََعَقَا

تسدرسسنیویس م سک ستس  سهللد سنهیسککک 

-(وسمککی!رید،سصب سک  نچحسهللحستتسمی

د نستسکحس م سهللحسنیویستسنهیس  سهللککد س

شککتد،سهللاعثس   رسد دنستتیمسم دمسمی

سوسسهللحسهمی سدلیلس تسر سهللحسصب س م سنمتد
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- نچحسهللاالسهللتدنس ی سمقامسر سمی

هللاشککدسمککیریاندس ی س یتسکحسجککایزسن

هلل   س مترسدنیت سکسیسیحسشککبانحسرت س

هللیشر ،س  سهلل  درسمسامانسنتدساه سکند،س

:سف متدهس یککتسهمانسگتنحسکحسپیامب 

الََح َلرجدد َر ََهجددرَرلددْهَ ددو َ»

ثددالثَل ددْلََقتق ددْ َ  عددر َِدديَِ

وَعددر َِدديَِول رِمددَِْلدديجََبدد رَ

هللاشککدسکککحسکسککیس)جایزسنمی«سبْلَالل

تر سهللیشر س  سیحسشبس  سهلل  درسنتدسد

هللیننککد،س یکک سکندستستاریسهمدیگ سر سمی
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گ د نککدستس نسیوککیسرت سهلل سمککییویس

 نسدتسسگ د نککدستسهللهرکک ی ِرت سهلل سمککی

کسیس یتسکککحسیککالمسد دنسر سشکک تعس

سعامککا »:سگفرککحس یککتس هلل سیج کند(وس

هللحسطترس شوارسریککیدهس یککتسس: ندگفرح

کحساه سککک دنسمسککامانانس  سیوککدیگ س

هللیشر س  سیککحسشککبسیکک  مس یککتستس  س

شتدسکککحستککاست سمفهتمس نسمعاتمسمیر

هللاشد،سفقمس یکک سیککحسیحسشبسمباحسمی

سشبسمباحسشدهس یت،س ی  س دمیسدچار
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س ت ستککت نسشتدستسهللحس ند  هنشمسمی

هللحس تس جا هسد دهسشدهس یتستاسهللا سگ ددس

 یکک س«سنیسکتتاهسهللیایککد ستس  س نسرتیگ د

سیخ سپیامب  ول رِمَِْليجََبدد رَ»:

سس«بْلَالل یس یککتس)هللهر ی س نسدتسکسکک

گفرحسس هلل سیج سکحسیالمسر سش تعسکند(

  سط  سدیگ س  س هکک  س:سطب  س یت

«سََبقَإل َِلجادد »س ضافحسک دهس یت:

س یکک سگی د(و)هللحسیت سهللهشتسیبقتسمی

هللکک   سکسککیسس یتسچحسهللشاروسهللزرگی

کحسدرس نستعقککلسکنککدستسهللککحس نسعمککلس
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نمایککدوس هللککتد تدسهللککاسیککندسصککحی س  س

 ددس َمددر َ»س تردهس یت:س هللته ی ه

ثَ قق  َ ق َقمَعق  َ س َردَعق دد َثال

وإ َلددمََددردَ،َ ق َِرتركَْ دد َِ جددَر

ولرجَِلمَقمَم َ،َعق  َ ق َبْءَبْإلثم

«س) گکک سیککحسشککبسگذشککتستسِلهجددرة

دیگ  سر سدیدستسیالمسهلل س تسنمتد،س گ س

 نسر سجککت بسدهککد،سدرس جکک سهللکک دنس

 ندستس گ سجت بسندهد،سهللککحسش یکسشده

گناهسم توککبسشککدهس یککتستسمسککامانس
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دهنده[س  ساهکک سدرس مککانسمانککدهسس]یالم

س یت(و

سهللیمار سمککی  سمصیبت :سهللاشککدها

یعنککیسس– نهاس:سگفرحس یتس هلل سيهللیس لدنیا

 میدسد شککرندسکککحسهللککاستککبسس–پیشینیانس

 س نهککاسک دنسدرسشب،سگناهانسگذشککرح

هللخشیدهسشتدوسع تةسهلل س یب سرضککیس  س

عنهماستاریسهللحسعاتسی طانسپککای سر س

 س یککتس نس  سچیزسا عسنمتدند،سگفت:

شتدستسکحسهللاعثس ر م سنفسمس  ستتسمی

م سه گککزستککتسر سهللککحسناف مککانیس  س  س



 85// صبر و انواع آن و نتایج آن

 
   

 سهللکک  درس  دهس مو]تعککالی[سیککت سنککد ده

  سدردسگزیککدهسشککدن،سيینفسهلل سای س

شوایتسنمککتدستس ینککفسهللککحس تسگفککت:س

چهلسیاوس یتسکحسچشممسر س  سدیتس

 مستس نسر سهللککک   سکسکککیسهللیکککانسد ده

س: یککتسگفرککحسوسمسامسهلل سیسار مننمتده

پیشینیانستاریسیویس  س نهاس  سهللیمککار س

گفرنککد:سیافککت،سهللککحس تسمککیهللهبککتدسمککی

«سهللحس ی سمعناسکحسر یککتسلیهنکس ل ه »

شککدنس  سگناهککانسگککت ر  ستجککتدوس
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یویس  س نککانسووسیادسشدهس یتسکحسهللاشد

دیر سهللحسشدوس نمیسشککدسسپیشینیان

تس نسر س شوارسنو د،سکسیس  س تستأثی س

شککدستس تسگ فتستسهللحس تسچیککز سگفرککحس

گفت:سشی ینیس ج سهلل دنستاخککیسطعککمس

سوس نسر س  سیادسم سهللُ د

هکک سچیککز سکککحس:سهککا  سمصککیبت

-کندس یتوسدرهللارهمؤم سر سغمگی سمی

 س نیس  س نانسعبادوسکنندهسدرسهللص هس

- مدهس یت،سه سمصیبریسهللککحست سمککی

ک د،سعاککتس نسر س  ستاهللیسنمیریید،سهللی
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ت سپ ییدندستس تسگفت:س»ه سمصککیبریس

ریککد،سهمکک  هس نس تکک س سمککیکحسهللحسم

کنمسدرسنریجحسجزس یکک سجهنمسر سیادسمی

نیستسکحس نسدرسچشمسمکک س  سمگکک س

سپیککامب «شتدکتچور سمی ف مککتدهسسو

ِلقهمَِقَمَلاَْم َلش تكَمَْ»:س یت

تحولَب َب ااَْوبدد  َمعادد تكَومدد َ

طْعتكَمددَْتبقغاددَْبدد َجاتددكَومدد َ

ِل قدد  َمددَْتهددو َبدد َعق اددَْماددْئبَ

ت  س  س هللهتستسعظمتسیاس  !س)«سِل ا ْ
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ستدوسر سهللککحسمککاسهللککدهستککاسهللککی سمککاستن

ناف مانیس  سنتدوسفاصاحسهللیانککد  دستس

 طاعریس  سنتدوسر سنصیبسماسگکک د نس

]ر سسکحسماسر سهللحسهللهشرتسهلل یاندستسیقینی

کحسمصیبرها سدنیاسر سسنصیبسماسگ د ن[

سهلل   سماسکتچکککسنمایککد(وسیککخن 

هللحس ی سمعنایتسکحسیقینیس:س«م س لیقی »

ع اسف ماسکککحساضککاستساَککدَرَوسر سهللحسماس

مََْهو َعق اددَْماددْئبَ»سو نوارسنونیم

هککا سدنیککاسهللکک   سمککاس)مصککیبس«ِل ا ْ

کتچکسشتد(سهللحس ی سکککحسهللککد نیمس نس  س
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ادروستتسهللککتدهستس  سرت سیومککتستس

،سثت بکسبسهللاشدستسهلل   سمصاحتسمی

  س نسکتش سنماییمستستتسهللاسهللندهسهلل   

کنککی،سمگکک س نسکککحسدرس نسکار سنمککی

سوسحتست ستجتدسد ردمصا

س هللکک س  گکک س:سگفرککحس یککتست  جکک

پادشاهیسهللحسشخصیسفقی سهللگتید:س گکک س

  سکککحسهللککاس یکک سچککتبسهلل   سه سض هللح

-نا کسهللحستتسهللزنمسهز رسدینارسهللحستتسمی

دهم،س نسفقی س یادسضکک هللحسنککتردنسر س
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دتیتسد ردستس ی سهللحسمعنا س نسنیستس

کشد،سهللاوحسهللککحسعاابککتس نسکحسدردسنمی

هککاسهللکک   س تسض هللحد رد،سیریس گ سس مید

وایس یجادسکندستس ی سچنی سهللتدنککدسشم

پیشینیانسکحسهللحسدنباوسثت بسهللتدندستسهللالس

سوسهلل   س نهاسکتچکسهللتد

*** 

 کندآنچه مصیبت را آسان می

گ یککز سنیسککتسکککحسهللایککدسس-1

د نسرحسشتدسکحس نسکسیسکحسمصیبتسر س
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ریککاند،سهمککانسهللککحسمصککیبتس دهسمککی

هللاشککدستس تسف مان ت  سف مان ت یانسمککی

مه هللانر ی سمه هللانانس یتستس ی سکککحس تس

مایدستککاس تسنییسر سنا وسنمییبحانحسهللال

ر سهاکسکندستسعذ بسنمایدستسفقککمس تس

کنککدستککاسصککب ستسهللحسهللالسگ فرککارسمککیس سر

رضکککایرمند س  ست ستس یمکککانس تسر س

 مرحانسنمایدستسصد  س  ر ستس لرما س

شنتدستس ی سهلل   س نس یتستککاس تسر سمی

 سدرسپیشگاهسنککتدسهللاساابیسشوسرحس تسر
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هللبیندستسصد  سشوت  ست سر سهللشککنتد،س

تاس گ س  سغافالنس یتسهللحسیککت سیککشس

هلل گ ددستس گکک س  سپ هیزگککار نس یککت،س

سوسدرجاوس تسر سهللاالسهللب د

س:س  عیاضسگفرحس یککتسفضیل

 سمؤم سعهدسف متدهس یککتسکککحسهللاسهللنده

 تسر سمبرالسیا د،سهمانسگتنحسکککحسمکک دس

یککتوسهلل   سنی سهللاس ها سعهدسهللسککرحس س

وَلَاَبخقُددوَاَّألُمخَ:سف مایککد  ستعککالیسمککی

َِوخفََوَِلخجُوعََوَاَقخصٍَمَدد ََ َِلخ َمَ َ بَشَ خءٍ

َرَ ِلخدديَمخوَِلََوَِلخدديَاخفُسََوَِلثَّمَددرَِ ََوَبَشددِّ
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َمُاَ بَ ٌَ َإَبََِرَصَْبَتخهُمخ َ*َِلَّيََ َ ِلاَّْبَرََ َ

َ َرَِجَعُددو َ َوَإَاَّددَْإَلَ خدد َ *َقَْلُوَِإَاَّددَْلَقَّدد َ

قَوَِ ٌَمَدد خَرَبِّهَددمخَ صددَ رُولَبَددكََعَقَدد خهَمَخ

سوَرَحخمَدد ٌَوَرُولَبَددكََُِددمَُِلخمُهختَدد ُو َ

[س)تسشککماسر سهللککاس157-155] لبقکک ة:س

چیز س  ست  ستسگ ینگیستسکمسشدنِس

-هاسدچارسهللالسمی مت وستسجانهاستسمیته

کنیم،سپ سهللشاروسهللدهسهللحسصب کنندگانس

کسکسانیسکحستاریسمصککیبریسهللککحس نهککاس

گتیند:سماسهلل   س  سهسریمسرید،سمیمی
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]تسمالکسماس  ستعالیس یت[ستسمککاسهللککحس

گ دیمسیت س تس]درسرت سایامت[سهللا سمی

کس نانسکسانیسهسککرندسکککحسریمککتستس

-هللزرگد شتسپ تردگارشانسهللحس نهاسمی

ریدستس نهککاسهمککانسهککد یتسیافرگککانس

سهسرند(و

هلل سهللندهس یتسکککحسنککتدشسر سهللککحس

  سصب ستح یکسکندستسهللککاسنفسکک سهللکک 

 ستحملسصب سمجاهدوسنمایدستسمیککته

 نسر سنت هککدسدیککد،سهمککانسگتنککحسکککحس

ومدد ََاددبرَ»:سف متدهس یککتسپیامب 
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َابرهَِهلل،َومَْرعط َرح َمدد َعطددْءَ

«س)کسیسکحسدرپیسل رَوِسعَم َِلابَر

کنککدستسهللککحسصب سهللاشد،س  س تسصبترسمی

کسیسهللهر س  سصب سچیککز سد دهسنشککدهس

سو( یت

سمصیبتس م  س یککتسکککحس  س-2

هللسیارسد نا سهللسککیارسهللککاسیومککتس نسر س

وس1ابلس  ستاتع ستقدی سف متدهس یککت
 

س یندهس-س1 سهللح ستعالی س   سهللاعثسعام س نسان  

شتدستاسهللعضیسفو سکنندسکحستاریس  ستعالیسسمی
= 
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:سف مایککدهمانسگتنحسکحس  سیبحانحسمککی

َْمََْرَصَْبََمَ خَمُاَ بَ ٍَ َ َِلخيَرخ ََوَلَدد
= 

 
سپ سس س یت، سنتشرح سابل س   سر  س نسان تقدی 

هللاشد،ستلیس ی سس شسجب سمی ندگیس نسانسهمح

سهللاوحسچتنس  ستعالیسمیس ندسکحسسد گتنحسنیست،

سر س سکد م سش ّ ست س نرخابسنی  س مان سدر  نسان

سمی سهمی  نرخاب سهلل    س ندگیسسهللقیحسسنماید،  

س مانس سدر س نرخاهللهای  س یا  سهلل  سر   نسان

 شسجب سسنتیسدوستلیس  سکاشسهمح نریارسمی

ریدس  سهللتد،س ی  سه سچحسهللدهللخریسهللحس نسانسمیس

  نرخابسهللدس تسدرس مانس نریارس یتو)مر جم(
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 َ َرَاخفََُألُمخَإَلََّْ َ َكَتَْبٍَمَدد خَقَبخدد ََرَ خَ

ساَبخَررََِددَْإَ ََّبَلَددكََعَقَدداَِلقَّدد َََََددَ ٌر

[س)مصیبریسهلل سرت س مککی س22د:س] لحدی

هللاشدسمگکک س نسکککحستسهلل سجانهایرانسنمی

 نسکککحس یجککادسس نسر سدرسکراهللیس  سابککل

تس یکک سهللکک   س  سس یمشتد،س نسر سنتشرح

س]مرعاو[س یانس یت(و

كتددبَ»:سف مککتدهس یککتسپیامب 

ِهللَمقددْدَرَِلِالئددقَقبدد َر ََِقددقَ

ِلَددمْوِ َوِ ر َبِمَدد  َرلدد َ
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دی سمخاتاککاوسر س)  س]مرعاو[ستقس«سا 

پنجککاهسهککز رسیککاوسابککلس  س ف یککدنس

 یمانهاستس می سنتشرحس یت(وسهمچنی س

إ َروحَِلقدد سَافدد َ»:سف متدهس یت

را َل َتمددو َافددسَحتدداََ  َروع 

[سدرسدوس)جب ویل]س«تَتألم َرجقهْ

می د،سمگ س نسم سدمیدسکحسشخصیسنمی

کحس مانس جا سکاملسشتد(وسهمچنککی س

رلطددْ َوِعقمَر َمددَْ»:سف متدهس یت

صْبألمَلمََأل َرلمََأل َل ا بكَومَْ

«س)تسهللککد نسکککحس نچککحسن ککاسل ِطبددك
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  س  سچیز سنبتدهس یتسکحسهللحستتسنمتده

رییدهس یتستس نچحسهللحستتسرییدهس یتس

س  سن ا ستتسنبتدهس یت(و

» نچککحسهللککحس:سگفرحس یتس هلل سیج 

-ن اسمککی س نسدرهللارهریدسیاستتسمی

شکک ّسهللکک   س تسسهللاشدسیا  سنی سچحسکنیس

 یت،سه سچحس]درسابل[سهللحسپایانسرییدهس

هللحستتسهلل ید،سرییدنس نسهللحستککتسیرمککیس

 یتستس موانسند ردسکحسن ککاسشککتدستس

 نچحسن اسنماییستسیککالمریستککتس  س نس
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یرمیسهللاشد،س موانسند ردسکحسمصککیبریس

هللحستتسهلل یاندوس ی  س نهاستی هاییس یککتس

نتردستسگ یز سکحسدریتسهللحسهدفسمی

نسنککتدسنیستسکحس  سرت س  وسهللکک سموککا

وسیس سهللصکک  سگفرککحس«ت اعسشدهس یت

تعککالی[س یت:س»هللاحستساسمسهللککحس  ،س  س]

مایککد،سنیومیسر سدرس یمانسیومسمککی

مایککدسن نستاریستعیی سمککییپ سهلل   س

کحسدرسفالنسرت سهللحسفککالنسشککولستسدرس

فالنسیککاعتسهللککحسفککالنسشککولس نجککامس

پذی د،سچحسدرس مترسنککاصستسچککحسدرس
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ییستاس نجاسکحسم د سعصاس مترسعمتمی

د رد،سمگ س نسکحس  سرت ساضاستسهلل سنمی

گفرککحسس«وس هلل سمسککعتدهللاشدستقدی ش

 ف یککدهسس» تلی سچیز سکحس  :س یت

 یت،ساامسهللتدهس یتستسهللحس نسف مککتدهس

 یت:سهللنککتی ستس نسهمککحسچیککزسر سدرس

دنیاستاسرت سایامتسنتشرحس یتستسهللککی س

کراهللیسکحسدرس توسنتشرحسشککدهس یککتستس

تست تستسسهللی س عماوسهللندگان،سیریس لککف

س«وسسمیمیسف  ستجتدسند رد
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رضککیس  سعنهمککاس هللکک سعبککا س

 َ هَددَْیبحانح:س س ی سیخ س  سدرهللاره

)درسس[4] لدنان:سسَُفخَر َُكُ َُّرَمخٍرَحَألَ مٍ

شککتد(س نسه س م سهللایومریسجککد سمککی

درسيمس لورککابس  سرت س»گفرککحس یککت:س

شبسادرس نچککحس  سمکک گستس نککدگیستس

]تسسرت  ستسهللککار نستسیاجیککانس یککت

تمامیسچیزها سدیگ [سهللحسمدوسیوساوس

-شتد،ستاس نجاسکحسگفرحسمککینتشرحسمی

کندستسفککالنسککک سشتد:سفالنیسیجسمی

 سدرهللارهس،سیعیدسهلل سجبی «کندیجسمی
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- ی س یحسگفرحس یت:س»تتسم د سر سمی

گککذ ردستسهللینیسکحسدرسهللا  رهاساککدمسمککی

 یمس تسهلل   سم دنسنتشرحسشدهس یتستس

س حسدرسشککبس ی ستقدی سیوسالحس یککتسککک

ادرسهللاستفصیلسهللیشککر س  ستقککدی ساباککی،س

:سگفرحس یتس هلل سایمسنتشرحسشدهس یت«،

درس نسدلیاککیسهللکک سکامککلسهللککتدنسعاککمس»

پ تردگارستسادروستسیومتس تیتستس

شککنانتس یککادسمالووکک ستسهللنککدگانس

هللاشدوس  سمؤمن س  س تستسصفاوس تسمی
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إَاََّْكُاَّددَْاََختَاخَددَ َُ:سف مایدیبحانحسمی

)ماس  س[س29] لجاثی :سسَتَعخمَقُو َمََْكُاختُمخ

د دیککدسنسککخحسهللکک د ر س نچحس نجامسمی

 نککدسنمتدیم(ستسهللیشر سمف یانسگفرککحمی

کحسنسککخحسهللکک د ر سدرسلککتحسمحفککت س

س یتستسمالوکس عماوسهللنیس دمسر سابککل

س  س نسکککحس نسر س نجککامسدهنککد،سنسککخح

نمتدندستس نسر سمت فککشسهللککاسهلل د ر سمی

فرنککدستس  سیا نککد،سمککی نچحس نجامسد ده

تعالیس نچحس  سثت بستسمجا  وستجتدس

د ردسر سدرس نسهللحسثبتسریاندهس یککتستس
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س«وسسلغتسدرس نسر هیسند رد

 یمانسهللحساضاستسادرس  سهللزرگر ی س

وووسهللاشککدها ستحملسمصیبتسمککییبب

هللعضککیس  سکککاف  نس  سیککاوسمسککامانانس

شککدندستسهاسهللهتس دهسمیهنگامسمصیبت

ک دنککدوسهللکک سشمایککتس  ستعجککبسمککی

ت نندهسمحر مستاس ی سماج   ست اعککیسن

س:سسر سهللخت نید

م د س رتپاییسکحس  سس–س»هللتدلی«

 نککدگیسدرسغکک بسنسککرحسشککدستسدرس
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کرککاهللیسس–ککک دسشماوس ف یقاس ندگیسمی

عشتسفککیس»سنتشرحس یت،ستحتسعنت ن

س«س)هلل سهللهشتس  س ندگیسک دم(،جن س  

س1918درسیککاوس یالد :سهللککحسعککالَمیسمکک

پشککتسنمککتدمسکککحس نسر سدرسطککتوس

مستسهللککحسیککت سهللککتدس مسشککنانرحندگی 

شماوسغکک بس ف یقککاسرفککرمستسدرسهللککی س

هللادیحسنشینانسدرسصح   س ندگیسککک دموس

درس نجاسهفتسیاوسمانککدمستسدرسطککتوس

هللدتسیخ سگفرم،سهللککحسس نسهللحس هللانیسع هللیِ

مانندس نهاسلبا سپتشککیدمستس  سغککذ  س
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 نهاسنتردمستسهللحسیککبکس نککدگیس نهککاس

 ندگیسنمککتدم،سهللککحسماننککدس نهککاسصککب س

گتیفندسچ  نککیسهللحسمانندس نهاستدمستسنم

شککبانحسدرسنیمککحسهللحسمانندس نهاسک دمستس

 س یالمسم العحسنمتدمس،سدرهللارهنت هللیدم

س سمحمککدتاس نسکککحسکرککاهللیسدرهللککاره

«ستککألیفسککک دموس ل یتوتحتسعنت نس»

 مسر سهللحسمانندس نهاسچندسیالیس  س ندگی

 مسهللککاسیمککلستسنقککلستیککایلس نککدگی

م،سهللککاسگذر نککدمستسدرس یکک سمککدوسیککال
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 طمینانسناط ستسرضایتس  س ندگیسهللحس

  سع هللها سصح   سغابککحسهللکک سوسی سهلل دم

 ضکک   بسر س مککتنرم؛س یکک  س نککانس

مسامانسهللتدندستسهللحساضاستساککدرس یمککانس

نمتدسد رندوس ی س یمانسهللحس نهاسکمکسمی

تاسدرس منیتس نککدگیسکننککدستس نککدگیس

 یانستسگت ر سهللیاهللندوس نهاسنتدشککانسر س

 ضکک   بسدرسسدرسچنگککاوسنککار یریست

د دندوس نانس یمانسد رنککدس مترسا  رسنمی

رید،سشخصیس  س نهاسچیز سنمیهللحسکحس

مگ س نچحسکحس  ستعالیسهلل   س تسنتشککرحس



 109// صبر و انواع آن و نتایج آن

 
   

هللاشدوس ی سهللحسمعنا س نسنیستسکحس نککانس

ک دنککدستسدرسهنگککامس مترسر سرهککاسمککی

سماندندیادثحسدیتسهللسرحسمی !!سه گککز،

 جا هسدهیدستاسهللکک   س نسمثککالیسهللکک   س

-هللزنمسکحسهللحسفهمسم ابسکمکسمیشماس

رت  سطتفانیس مککدسکککحسشککنها سس:کند

صح   سر سهللاندسنمتد،سدریا سرتمسهللسرحس

شدستسشنهاسهللککحست د سرتنسدرسف  نسککحس

رییدند،سطتفانسگ ما سشدید سد شتس

تاس نجحسکککحس یسککا سککک دم،سمتهککا س
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ی مسدرسیککاوسکنککدهسشککدنس یککت،س  س

شدوسنار یریس یسا سک دمسکحسد رمس

منظککترمسس–،ستلیسع هللهاسشتمدیت نحسمی

-شککوایریسنمککیس–مسککامانانس یککتس

هاسر سهللاالس دندستسگفرنککد:سشانحس!!نمتدند

یومریسد ردستساضاستساککدر سنتشککرحس

تسدرسیککالیسکککحسطتفککانسسهللاشدمیشدهس

 د،سهللاسنشاطس یاد سهللحس عماوسنککتدسمی

پ د نرند؛سگتیفند نسکتچکسر سی سمی

هلل یدندسابلس  س نسکحسجانس نهاسگ فرککحس

- سکارسر سهللاس ر م س نجامسمیشتد،س ی
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د دند،سهللککدتنس نسکککحسشککوایریسد شککرحس

چیککزسس:سابیاککحسگفککتووسروککی سهللاشککندو

سنسککل یاد س  سدیتسند دیمستسمککاس  س

کسانیسهسریمسکحسهمحسچیزسر س  سدیتس

د دهسهللتدند،ستلیسشو ستسیرای س  سکحس

  سد مسنککتدسر س  سدیککتس%س40فقککمس

د دیمستسدرستت نسمککاس یککتسکککحسعمککلس

سوسدسر سدتهللارهسش تعسکنیمنمتدنسنت

هللکک سمصککیبتسگنجککیسسصککب س-3

هللزرگس  سگنجها سنیکک س یککتسکککحس  س
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دهد،سمگ سسهللحستعالیس نسر سهللحسکسیسنمی

عاککیهمس لصککالةسس سگ  میوسپیامب  نهللنده

دچککارسهللککالسشککدندستسصککب سست لسککالم

 س نسانهاس نهاسنمتدند،ستاس نجاسکحسدرسهللی

 نککد،سهمککانسالسهللککتدهد ر  سشدیدت ی سهلل

رردد َ»:سف متدهس یتسپیامب سگتنحسکح

ِلاْسَبالءَِ اب ْءَثمَِليَ ََقواهمَثمَ

)شدیدت ی سهللالهاسهللکک   سس«ِليَ ََقواهم

پیامب  ن،سیپ سکسککانیسکککحسهللککحس نهککاس

هللاشند،سیپ سکسانیسکحسهللحسنزدیور سمی

هللاشککند،سهللککتدهس یککت(وس نهاسنزدیور سمی
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 سپیامب  نستسصالحانسهللککتدهسصب سنشانح

:سمایکککدف  یکککت،س  سیکککبحانحسمکککی

َوَإَسخمَْعَ  ََوَإَدخرََسََوَبََِِلخألَفخدد ََكُدد ح

ْبَرََ َ )تس[س85] ونبیکککا :سسمَددد ََِلادددَّ

 یماعیلستس دری ستسذ  لوفککلستمککامیس

 نهاس  سصب سکنندگانسهللتدند(وس  ستعالیس

س یکک  سر سیرای سمیس یتب نمایککد،

تاریس تسر سهللحسهللیمار سمبککرالسنمککتد،س تس

ْبًَرَِاَعخددمََإَاَّددَْوَجَدد خاَسصب سنمتد: ْهَُصددَ

َرَوَِّبٌ َإَاَّ ُ ر س)مککاس تس[س44]ص:سسِلخعَبخ ُ
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  سهللککتدس]ت[سصب کنندهسیافریم،سنیکسهللنده

گفرحسس هلل سایمکنندهسهللتد(وسسهللسیارستتهللح تس

 سنیکککسمع فککیس تسر سهللنککده» یککت:س

ف مککتدهس یککت،س یکک  س تسر سصککب کنندهس

سکککحسهللاشککدمیسیسهلل س ی تس ی سدلیاسیافت

-مین یتستسصب سکسیسکحسمبرالسشدهس

س«وسسهللاشد  سمیکند،سهللدسهللنده

 ر م سیافر سدرسیادسنمککتدنسس-4

ریمتس  ستعالیستس ی سکحسریمککتس تس

همحسچیزسر سف  سگ فرحس یککتستسیبحانحس

 تسریمتسک دنسر سهلل سنتدشست جککبس
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سف مککتدهس یککتوسهمککانسگتنککحسکککحس  

:سف مایککددرسیدیثیسادییسمیسیبحانح

«س)تسریمککتسوغقبتَرحمت َغضددب »

سسسغابحسک دهس یت(وسمهلل سنشمسم 

سی د نسر س ی سکککحسشککدیدت س-5

هللاشککدستسهللالسهلل   سهللهر ی س شخاصسمککی

  سر سدتیتسد شککرحس گ س  ستعالیسهللنده

س تسر سمبرالسمی سیککا د،سپیککامب هللاشد،

رردد َِلاددْسَبددالءًَِ»:سف مککتدهس یککت

ِ اب ْءَثددمَِلدديَ ََقددواهمَثددمَِلدديَ َ
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س)شدیدت ی سهللالسدرسهللی س نسانهاس«َقواهم

هللکک   سپیککامب  نسهللککتدهس یککت،سیککپ س

کسانیسکحسهللحس نهککاسنزدیور نککدسیککپ س

کسانیسکحسهللحس نهاسنزدیور ند(وسهمچنی س

هللایدسد نسرحسشککتدسکککحسیککخریسدنیککاستس

رید،سها س نستاریسهللحسهللندهسمیمصیبت

 تسر س  سهللیمککار سغکک تر،سهللککحسشککگفتس

دهککدستس مدنستساستوساابسنجاوسمی

یببس ی سمت ردس ی سدرسیالیس یتسکحس

 س مککانیسکتسشککخ سدرسفاصککاحهال

سوس  سریمککتندشککتکتتاهستسیاسهللاندسمککی
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 یتسکحسگاهیسهللاس نت عسسيریمس ل  یمی 

هککا سد رتهککا سمصککیبت،سهللیمککار 

هللکک دستسهللاعککثسجاهایتسر س  سهللککی سمککی

شتدوسپاکستسدریتسهللتدنسعبتدیتسمی

-منزهس یتسکسیسکحسهللاسهللالهاسریمسمی

سوسیا دف مایدستسهللاسنعمرهاسمبرالسمی

 س یکک سکککحسکسککیسکککحسد نسرس-6

مصککیبتسهللککحس تسریککیدهس یککت،سد ر  س

هللاشککدستس یکک سشدیدت ی سمصیبتسنمککی

نمایدستسهللککحستحملسمصیبتسر س یانسمی
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 یکک سدربسر سهللکک   سسهمی سدلیلس  

- هلس ت سجهنمسهللسککرحس یککتستسمککی

َظَقَمخددتُمخَ:سف ماید َإَبخ َِلخ َوخلَ َََاخفَعَألُمُ وَلَ خ

تََركُ سو َرَاَّألُدددمخَ َددد َِلخعَددديَِبََمُشدددخ

)تسدرس ی سرت سش یکس[س39] لزن ف:س

هللتدنسشماستسهمنشینانرانسدرسعذ بسهللککحس

هللخشد،س ی  سشماسیاوسشماسیتد سنمی

(وس ی س یادسهللککتدنسعککذ بس یدیرمسک ده

ریاندوسکسیسکحسف  ندشسر س نهاسر سمی

  سدیککتسدهککدستس  ستعککالیسر سشککو س

 سف  ند ن سهلل   س تسهللککاایسنماید،سهللقیح
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حسدچککارسهللیمککارییسمانندستسکسککیسکککسمی

شتد،سهللایدسهللحسیادسهللیککاتردسکککحسهللیمککارییس

شککککدیدت س  س نستجککککتدسد ردستسدرس

جایتسکحسدرسمککاج   سعکک تةسسهللکک سن ی

 هللی سریمحس  ،سعب وستسپند ستجککتدس

تاریسپای سا عسشد،سرتسهللحس نسسوود ردو

گفت:ساسمسهللحسکسیسکحسم  سهلل ستتسیملس

د ندسکحسهللاستتسهللحسیککت سیکک  مسنمتد،سمی

سحتسنحسهللحسیت سناف مانیستسنس مر هسن فرح

هلل   سچیز سکحس  ستعالیس  س نسر ضککیس
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شتد،سیپ س م سنمتدستاس نسشسککرحسنمی

شککتدستسهللککحس نسع کک س دهسشککتدستسدرس

  سکف سشککتد،سیککپ س نسر سهللککحسپارچح

اب یککرانسمسککامانانسف یککرادوسسیککت 

سهلل سطاح س تسر سدیدسهللحس تسگفککت:تاریس س

مستسشککسچ  ستعالیسهلل   ستتسعقل،س هللان،س

تسدیتستسیکسپایتسر سهللاایسگذ شککرحسد

 یت،سهللحس تسگفت:سکسیسهللحسم سهللحسمانندس

سوسستت،سعزوسنبخشیدهس یت

رت یتسشدهس یتسکککحسذت لقکک نی س

تاریس  سمش اها س می ستسمغ هللها س نس
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هللا گشککتسدرسیکک  می سهللاهللککل،سدچککارس

شدیدسشککدستستارککیس  سمکک گسسهللیماریی

  سنتشککتستست یید،سهلل   سمادرشسنامح

   سم سغذ ییسهللپزستسگفت:س  سمادرم!سهلل

تمامسادروسنتدوسر سهلل س نسجمعسککک س

چارسمصیبتسشککدهس یککت،سدتسکسیسکحس

]هللحس ی سمعناسکککحسسنتردغذ  ستتسر سنمی

ابلس  س نسکحسغذ  ستتسهللحسم سهلل ید،س  س

شتمستستفککاوسمصیبتسدیدنسر یتسمی

وستارککیسنامککحسهللککحسدیککتس تسنمککایم[می
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سمادرشسهلل  ی سغذ ییسدریککتس ریید،

نسجمککعسشککدندستسککک دستسمکک دمسهللکک س 

مادرشسگفت:سکسیسکحسدچارسمصککیبتس

نککتردوس نسر سشدهس یت،س یکک سر سنمککی

-نختردندستس]مادر[س نچحسر سکحس تسمککی

نت یت،سفهمیدستسگفککت:س  سف  نککدم!س

 نچحس  سط فستتسهللحسم سریککید،سهللککاس نس

م  سپندسد د ستسم سپندسگ فرمستسهللاس نس

م  سعزوسد د ستسعزوسگ فرم،سپ سهلل س

وسشکک ی سیالمسهللاشککدس ستت ندهستسم ده

مصیبریسهللککحسمکک س:سگفرحس یتسریمحس  
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رید،سمگ س نسکحسهللکک   س نسچهککارسنمی

نمایم:س تسر سشو سر سشو سمیسهللارس  

ت س  س نسدچارسکنمسکحسم  سهللحسیختمی

کنمسکککحسنف متدهس یتستس تسر سشو سمی

سصب سهلل س نسر سهللحسم سع اسف متدهس یت

کنمسکحسهللحسمکک ستتفیککشستس تسر سشو سمی

 نسهللحسثککت بسس یر جاعسد دهس یتستسدر

تس تسر سشککو سسشککتمهلل دن،س میدت رسمککی

کنمسکحس نسر سدی سمکک ساکک  رسنککد دهسمی

سوسس یت
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هللاحسهللزرگر ی سمصککیبت،سمصککیبتس

سدرسدی س یتستس  سدعاهککا سپیککامب 

ََْمققبَِلققوبَثبددتَققبدد َ»:س ی سهللتد

 ساابها!س)  ستغیی سدهنده«سعقاَدَاك

سناابسمکک  سهللکک سدینککتسثاهللککتسهلل درسس(ا!مکک

َتُ َغخَلََْرَبَّاَْدعا سمؤمنانس مدهس یت:س

)پ تردگککارسمککا!سسَِ ََختَاََْإَبخَبَعخ ََقُقُوبَاَْ

بهککا سمککاسر سهللعککدس  س نسکککحسمککاسر ساا

سس(و!متد ،سمنح فسمگ د نهد یتسن

  س مککتر سکککحسمصککیبتسر سس-7

کند،سد نسر س ی س م س یتسکحس یانسمی
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  سیبحانح،سهللاسمبرالسف مککتدنسشککخ ،س

ف مککتدهسسریاند،سپیامب حس تسنی سمیهلل

إبَِررِدَِهللَبعب هَل ددًرَِعجدد َ»:س یت

لدد َِلعقوبدد َ دد َِلدد ا ْ،َوإبَِررِدَِهللَ

بعب هَرًرَِرمَددكَعادد َبيابدد َحتدداَ

) گ س  س]تعالی[س«سَوِ  َب ََولَِلق ْم 

  سنی  سهللخت هد،سمجککا  وسهلل   سهللنده

 ند  دستس گکک س  س تسر سدرسدنیاسجاتسمی

  سشکک ّ سهللخت هککد،سهلل   سهللنککدهس]تعالی[

ت سد ردستککاسدرسرگنککاهس تسر سنگککحسمککی
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ایامتسهللکک   س نسشککخ سر سمجککا  وس

 یکک سش حسسدرشیخس هلل سعثیمی سماید(وسن

 نسککانس  سن ککا،س»:سگفرحس یککتسیدیث

ناف مانیستسکتتاهیس  ست جباو،سنککالیس

 شسهللاشدوس گ س  س]تعالی[سهلل   سهللندهنمی

یککاسنی سهللخت هککد،سمجککا  وس تسر سدرسدن

 ند  د،سگاهیسهللاسمال ستسگاهیسجاتسمی

 شستسیاسهللاسجککان ستسیککاسهللککاسهللاسنانت ده

کسیسکحسهللاس تس رتبککاطسد ردوسمهککمس یکک س

شتدستس یتسکحسمجا  وس تسنزدیکسمی

هککاسمجا  وسهللاعث،سپاکسشدنس  سهللککد 
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-گ ددوستاریسمجا  وسنزدیکسمککیمی

هککا سشتد،س  ستعالیستتیککمس نسهللککد 

دی سصککتروسمایدستسهللنهللندهسر سپاکسمی

 ستعککالیسهللککاس تستسککتیحسشتد،سکککحس سمی

مایککدستسگنککاهیسهللکک   س تسنیسابسمککی

هاستسماند،سمگ س نسکحسمصیبتهللاایسنمی

سان نس س سکنندستسهلل هاس نسر سپاکسمیهللال

شککتدستککاس نسهللحسشدوسیختسگ فرحسمی

هککاییسهللکک   س تسهللککاایسکحسهللد سیاسهللککد 

ماندستس  سدنیککاسدرسیککالریسنککاربسنمی
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هللاشککدوسناهانسپاکسمککیگ ددسکحس  سگمی

هللاشد،س یکک  سعککذ بسدنیککاس ی سنعمتسمی

 یانر س  سعذ بس ن وس یتوستلیس گ س

سهللخت هدسهللککحس  ستعالیسهلل   سهللنده   سش ّ

دهدستسدرجککحسهللککحسدرجککحس تسمهاتسمی

 ترد،سنعمتسر سهللککحسمقامس تسر سپایی سمی

ریککزدستسمجککا  وسر س  س تسپا س تسمککی

نمایککد،ستککاس نسکککحس نسشککخ سدفعسمی

شتدستسهللحسشوایسنوتهیدهس  سترسمیمغ 

 نچحس  ستعالیسهللحس تسنعمتسد دهس یککت،س

شتدسکککحسگ ددستس ی سچنی سمیشادسمی
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 تسدرسیککالیسهللککحسدیککد رسپ تردگککارشس

-ترسمککیهاسغتطحریدسکحسدرسهللد می

هللاشدستسهلل   س نهاسدرس ن وسمجککا  وس

گکک ددوس  س  سمرعککاوسعافیککتسر سمککی

س«ونماییمدرنت یتسمی

 سکحستحملسمصککیبتس  س مترس-8

کند،س ی س یتسکحس  ستعالیسر س یانسمی

  س  س نسمصیبتسر سپ دهستسمنعسکننککده

دهدوسهاسا  رسمیت اعسشدنسدرسناف مانی

چحسهللسیارسکسانیسهسرندسکحسهللککحسعاککتس
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مبرالسشدنسهللحسهللیمار ،س  سمجال سفسشس

هلل   سذککک ،سسانندستس  س مانشنماهللا سمی

سکندعککاستس یککرغفارس یککرفادهسمککی س،دنکک

َوَعَََاَرَ خَتَألخَرُِددوَِرددَ خبًَْوَُِددوََلَ خددٌر

)تسچحسهللسککاس  سچیککز سک  هککتسسلَألُمخ

د شرحسهللاشیدستسدرس نسهلل   سشماسنی  س

 سهللکک سشمایککتس  سنت ننککدهووسهللاشککد(و

س:سسگ  میسکحس ی سماج  سر سهللخت نید

م د س:سگفرحس یتسعثمانسهلل سهیثم

  س  سف مانککدهانسیعد،سف مانککده  سهللنی

هللتدوسهلل س می س فرککادستسس یادعبیدس  سهلل س
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دتسپای سشوست،س هللتاالهللحسهللحسعیککادوس

 تسرفتستسهللحس تسگفت:س میدسد رمسکحسدرس

 نسنی  ستجتدسد شککرحسهللاشککدوسهللککحس تس

چحسنیکک  سدرس یکک سساالهلل هللتيفت:س  سگ

تجتدسد ردسکحسهکک سدتسپککایمسشوسککرحس

 نچحس  ستعالیسهلل   ستککتسس یتچ!!سگفت:

 سمتدهس یت،سهللیشر س  س] نسچیزپنهانسن

د نی[وووسهللعدس  سیککحسرت س یتسکحستتسمی

کحسگذشت،س هلل س یادسهلل   س تسنتشتسکحس

ایامسنمتدهس یتستسهللایدسهللاس تسسیسی 
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ت ردسجنگسشتدوس تسهللحسف یرادهسگفککت:س

هللینیسکحسچگتنحسهسککرمس]تسدتسپککا سمی

م سشوسرحس یت[وسهفتسرت سنگذشککرحس

هللحس تسسهللتدسکحسنب سکشرحسشدنسیسی 

تاالهللککح!س  سرییدوس نسم دسگفککت:س  س هلل

تعالیستککتسر سریمککتسف مایککد،سهمانککاس

سوسس نسهلل   سم سنی سهللتدسر یتسگفریست

 نچحسکککحسمصککیبتسر س یککانسس-9

کندستساابها س هلسمصیبتسر سهللعدس  سمی

گ د نککد،سریککیدنستفاوس نهاسپاکسمککی

 عماوسپاکیس یتسکحسهلل   س تسصککتروس
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افستگی دستسشامل:سصداح،سا هللانی،سمی

دوووس یکک سهللاشککسنی ستسیجستسعمکک هسمککی

هللکک   سسفضیاریس یککتسکککحس  سیککبحانح

م دگانسا  رسد دهس یتوسشککیخسصککال س

فت  نسگفرحس یت:س»وووسعککذ بسابکک سدتس

نتعس یت:سنتعس تو:سد ومیسهللککتدهستس نس

عذ بسکاف  نس یت،سهمانسگتنحسکحس  س

ِلاَّْرََُُعخَرضُو ََعَقَ خهََْ:سف مایدتعالیسمی

صککب ستس)[س46]غککاف :سسغُ ُوًَِّوَعَشددَ ًّْ

-شام،س ت سجهنمسهللحس نانسع ضحسمککی
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سشکککتد(وسنکککتعسدتم:سمکککدتیسطکککتوس

گکک ددستس نسکشدستسهللعککدسا ککعسمککیمی

عذ بسهللعضیس  سناف مانانیس  سمؤمنککانس

هللکک سیسککبسهللککدی سصککتروسکککحس یت،س

شتد،سیپ سهلل   س تسج م سعذ بسمی

شتدستسعذ بس تستتیمسدعککا،س یانسمی

ش حسسوگ دد«صداحستس یرغفارسا عسمی

س ی ی وسس لعقیدةس لت

*** 

   های صبرمیوه
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تتیککمسصککب ستسس  سیککبحانحس-1

یقی سهلل   سشخ ،س مامتسدرسدی سا  رس

َََهخدد ُو ََسدهد،می َرَئَمَّدد ً وَجَعَقخاََْمَدداخهُمخ

بَرُوِ [س)تس24] لسککجدة:سسبَيَمخَراََْلَمََّْصددَ

دهدسکحسهللحس مکک س نانسر س مامانیسا  رسمی

 سنمایندستس ی سهللحست ی حماسهد یتسمی

س یتسکحسصب سنمتدند(وس ن

یککالمسککک دنسمالوکککسهللککحسس-2

وَِلخمَقَْئَألَدد َُس،صککب کنندگانسدرسهللهشککت

قَْلٌَ َبَددْبٍَ*َسددَ َكُ ِّ َمَ خ َعَقَ خهَمخ ََ خلُقُو َ
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رَ َعُقخبَدداَِلدد َِّ َ َاَعخمَ َبَمََْصَبَرختُمخ سعَقَ خألُمخ

)تسمالوکککس  سهکک سس[24-23] ل عککد:س

-رتنککدسکس]مککیدرهللیسهللحسنزدس نانسمککی

 س نسالمسهلل سشماسهللککحست یکک حگتیند:[سی

کحسصب سنمتدیککد،سپکک سنیکککسموککانیس

یکک  می (وسفضککیلسعیککاضس نس یککت،س

گفرحس یت:سهللحس نچحسهللحس نهاس م سشککدسدرس

 نسصب سنمتدندستستسدرس نچککحس  س نهککاس

سوسسنهیسشد،سصب سنمتدند

 هلسهللهشتسر سهللاسصب سیبحانحسس  

ْبَرََ ََسف مایککد:نمتدنستصفسمی ِلاددَّ
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ْدَقَ  ََوَ ] وسعمکک  ن:سسِلخقَددْاَتَ  َوَِلاددَّ

[س)صککب کنندگانستسر یککرگتیانستس17

س(و]  س  ستعالی[سف مانب د ر ن

چندی س م سر س  ستعالیسهلل   سس-3

صب سکنندگانسیوجاسجمعسف متدهس یتس

درسیالیسکحس نهاسر سهلل   سکسیسیوجککاس

سف مایککد:جمککعسنف مککتدهس یککت،سمککی

ََرَبِّهَدد َمَدد خ قَوَِ ٌ َصددَ َعَقَدد خهَمخ مَخرُولَبَكَ

سوَرَحخمَدد ٌَوَرُولَبَددكََُِددمَُِلخمُهختَدد ُو َ

)هلل س نهاسهللزرگیس  سط فس[س157] لبق ة:س
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تس]همچنی [سسدپ تردگارشانستجتدسد ر

ریمریس]  سط فست [ستس نانسهککد یتس

یافرگانسهسرند(وسهککد یت،سریمککت،ستس

صب کنندگانسهللزرگد شتسر سیوجاسهلل   س

سوسسمتدهس یتجمعسن

هم  هکککیس  ستعکککالیسهللکککاسس-4

ْبَرََ َسندگان:صب کن سوَِلقَّدد َُمَددعََِلاددَّ

[س)تس  سهمکککککک  هس246] لبقکککککک ة:س

سصب کنندگانس یت(و

رییدنس ج  سهللککحس نهککاسکککحسس-5

هللاشد،سهمانسگتنحسکککحسااهلللسیسابسنمی
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إَاَّمَددََُْددوَ َّاَسف مایککد:  ستعککالیسمککی

ْبٍ )هماناسسِلاَّْبَُرو ََرَجخَرُِمخَبَغَ خَرَحََددَ

 سکککحسااهللککلسهللحسصب کنندگانس ج س نهاسر

س -مککیهللحسطککترسکامککلسیسابسنیست،

:سگفرحس یککتسیایمانسهلل ساایمریاند(وس

ه سعمایسثت بس نسهللککاسصککب سشککنانرحس

َرَجخَرُِمخَسشتد،می إَاَّمَََُْوَ َّاَِلاَّْبَُرو َ

گفرحس یت:سهللحسماننککدس بسسبَغَ خَرَحَََْبٍ

س س هلل   س:سگفرحس یتست  عیجار س یتو

نککحسشتدستسهلل   س نهاسپیما نهاست نسنمی
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شتدستسفقمسکانهککاییسهللکک   س نهککاسنمی

هلل   س ی سس،سشیخس هلل سعثیمی نت هدسهللتد

س، جکک س نهککا»س یحستعایقیس تردهس یککت:

هللاشککد،س یکک  سمککینااهلللسیسابسککک دنس

 عماوسصال سچندسهلل  هلل س نسپاد شسد دهس

شتدستسهلل   سنیوککیسدهسهلل  هللکک ستسیککاسمی

هللاشککد،سهفرصدسهلل  هلل سیاسهللیشر س  س نسمی

شککتدستسیادسمککیتلیسصب ،سپاد شس نس 

 سطکک فس  سهللدتنسااهلللسیسابسک دنس س

دستس ی سدلیایسهللکک سریتعالیسهللحس نانسمی

 ج سهللزرگس یت«وسیوککیس  سپیشککینیانس
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 گ سنما سشبستت،ستتسر سهللککحسس:گفرحس یت

شککگفتس نککد نت،سهللککحسیککادسهللیککاترسکککحس

کسانیسهسرندسکحس  ستتسد ر  سمنزلککتس

هللاشندستس نهاسدرسرنرخت بسهللاالت  سمی

 نککدستس نهککاسهمککانسنککتدسنت هللیککده

سوسهللاشندصب کنندگانسهلل سهللالهاسمی

هللزرگسهلل   سمصککیبتسس  ج س-6

هللاشد،سیریس گ سمدوس مانیس  س دهسمی

درسس نهاسگذشرحسهللاشککد،س یکک  سپیککامب 

مَْمدد َ»:سیدیثسصحی سف متدهس یت
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مَددقمَوالَمَددقم ََاددْبَبمادد ب َ

  دديكرَِْوإ َطددْلَعهدد َِْ  حدد ثَ

َليلكَِسترجْعًَْإالَج دَِهللَلدد َعادد 

«سطْهَمث َرجرََِْولَرصدد بعبلكَ ي

مسامانسم دستسمسامانس نیسنیستسکحس)

مصیبریسهللحس تسرییدهسهللاشککدستس تس نسر س

یادسکند،سیریس گ س  س مککانس نسمککدوس

 یککاد سگذشککرحسهللاشککدستسدرسنریجککحس

حس  س]تعالی[س یر جاعسنماید،سمگ س نسک

 جکک  سس تسماید،ستسهللحن نسر ستجدیدسمی

بتسهللککحست سهللحسمانندسرت  سکحس نسمصی
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سدهد(ورییدسر سمی

صب سهللاعککثسهککد یتسشککدنسس-7

استوس نستس یجادسساابستس  سهللی سرفر ِ

-راتسدرس نستسمرت ضعسشدنس نسمککی

 ندسکحسدرسشتدوسچحسهللسیارسغافالنیسهللتده

هنگامسهللیمار سهللحسپ تردگارشککانسرت س

 نککدستسچحسهللسیارسغافالنیسهللتدهس ندنمتده

 ندسهللحسکحستاریسعزیز سر س  سدیتسد ده

  ستعککالیس،س ندتال سنتدسرت سنمتدهم

وَمَدد خََُددؤخمَ خَبَْلقَّدد ََََهخدد ََ:سف مایککدمی
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)تسکسیسکحسهللککحس  سس[11] لرغاهلل :سسقَقخبَ ُ

- یمانسهللیاترد،ساابس تسر سهد یتسمککی

 نسمکک د سس:حسگفرککحس یککتعاقمماید(وسن

ستست یتسکحسمصیبریسهللحست سرییدهس ی

د نککدسکککحس تسمیس ی سدرسیالیس یتسکح

 سط فس  ستعالیس یت،سدرسنریجککحس نس س

-شتدستستسایمس نسمی  س نسر ضیسمی

کسککیسکککحسس:گ ددوسمعنا س یحس ی س یت

د نککدسریدستس تسمککیمصیبریسهللحست سمی

کککحس نس  ستقککدی س  ستعککالیس یککت،سدرس

نمایککدستسطاککبسثککت بسنریجحسصب سمککی
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کندستسهللککحسیوککمس  ستعککالیستسککایمسمی

سس، س نگکک دد،سدرسنریجککحمی الیس  ستعکک

مایککدستسدرسنااککبس تسر سهککد یتسمککی

عککتضس نچککحس  سدنیککاس  سدیککتسد دهس

هککد یتستسیقککی س یککت،سدرسااککبس تس

 سمایدستسدرسنریجککحنصاداانحس یجادسمی

نی سهللزرگیسر سهلل   ست سجایگزی سس، ن

سف مایککد:نمایککد،س  سیککبحانحسمککیمککی

َوَبَشَِّرَِلاَّْبَرََ ََ*َِلَّيََ ََإَبََِرَصَْبَتخهُمخ

[س)تسهللککحس156،س155] لبق ة:سس... ٌمُاَ بَ
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صب کنندگانسهللشاروسهللده!سکسکسانیسکحس

سریدووو(وتاریسمصیبریسهللحس نهاسمی

صب سهللاعثسد نلسشککدنسهللککحسس-8

س  سیبحانحسمیهللهشتسمی :سف مایدشتدو

َُإَاِّ َجَ ََختُهُمَُِلخ َوخلََبَمََْصَبَرُوَِرَاَّهُمخَُِم

)هللکککحسس[111] لمؤمنکککتن:سسِلخفَدددْئَ ُو َ

 س نسکحسصب سنمتدند،س م ت سهللحسی حت س

دهککمستس نککانسهمککانس نهاسپککاد شسمککی

سهمچنی سمی سف مایککد:کامیاهللانسهسرند(و

ََرَلخَحَََبختُمخَرَ خَتَ خلُقُوَِِلخجَاَّ ََوَلَمََََّْعخقَم

ِلقَّدد َُِلَّدديََ ََجََِْدد ُوَِمَدداخألُمخَوَََعخقَددمََ
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ْبَرََ َ ) یککاس[س142] وسعمکک  ن:سسِلاددَّ

شککتیدستسد نلسهللهشتسمیپند شریدسکحس

 ندسکحسجهادسنمتدهس  سکسانیس  سشماسر س

مایدستسصب سکننککدگانسنر سمشخ سنمی

د(،سیویس  سپیشینیانسکنر سمشخ سنمی

ت ردسر سکسککیس  ستعککالیسس:گفرککحس یککت

هککاسهللککحسد ومامسیخریسکحسمایدنهللهشتسمی

 هلل سعبا سرضککیس  سسورییدهسهللاشدت س

- یککاسمککی:سهللحسع اسگفرککحس یککتعنهماس

نت هیس نیس  س هلسهللهشککتسر سهللککحستککتس
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پتیککتسنککزدسسنشانسدهمچس ی س نسییاه

رفتستسگفککت:سمکک سهللیمککار سسپیامب 

-ص عسد رمستستاریسهللحس نسمبککرالسمککی

 سرتد،سهلل   سمککسشتم،سلبایهایمسکنارسمی

إ َرددبتَصددبر َ»:سما!س تسف متددعاسن

ولكَِلجا ،َوإ َربتَدعددو َِهللَر َ

نت هیسصب سک ستککاس) گ سمی«سَعْ  ك

نت هیس ستتسهللهشتسهللاشدستس گ سمیهلل  س

تتسر سیککالمسستا س  س]تعالی[سدعاسنمایمس س

کککنم،سیککپ سنماید(وس تسگفت:سصب سمی

گفت:سلبایها سم س]درسیالککتسصکک ع[س
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رتد،سپ سهلل  یمس  س  س]مرعککاو[سکنارسمی

ارسنکک تدوسدرسدعاسک سکککحسلبایککهایمسکنککس

مککتدوسدرسیککدیثسنریجحسهلل   س تسدعککاسن

إبَِ»:سمایککدف ادیککیس  ستعککالیسمککی

ِبتق تَعب جَبحب بت  َ اددبرَعوضددت َ

) گ سهللاسگکک فر ِسدتسچیککزسس«عاهمَِْلجا 

 مس تسر سمبککرالسدتیککتسد شککرنیسهللنککده

یا م،ستس تسصب سنماید،سدرسعککتضس نس

دهککم(وسدتسچیککزسهللحس تسهللهشتسر سمیس،دت

سسدتیتسد شرنی،سهمانسدتسچشمس یتو
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صککب سر سهمکک  هسسیککبحانح  سس-9

-گککاهلتسمنزس رکانس یالمس تردهس یککت

سها س یمان،سهمگیسهم  هسصب سهسرند،

َقَْة َبَْلاَّبخَرَوَِلاددَّ ] لبقکک ة:سسوَِسختَعَ اُوِ

 سصب ستسنما سکمکس[س)تسهللحستییاح45

هللخت هید!(وس نسر سهم  هس عمککاوسصککال س

إَلَّددَِْلَّدديََ ََسف ماید: تردهس یتستسمی

[س11]هتد:سسصَبَرُوَِوَعَمَقُوَِِلاَّْلََحْ َ

نیسکحسصب سنمتدندستس عمککاوس)مگ سکسا

صال س نجامسد دند(وس نسر سهمکک  هستقککت س

إَاَّ َُمَ خَََتَّقََسف ماید: تردهس یتستسمی
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)هماناسکسیسکحس[س90]یتیف:سسوَََاخبَرخ

تقت سپیشحسکنککدستسصککب سنمایککد(وس نسر س

سف مایککد:هم  هسشو س تردهس یتستسمی

ٍَبَّْر صددَ إَ ََّ َدد َبَلَددكََلَآَََددْ ٍَلَألُدد َِّ

َ )همانککاسدرس نس[س19]یککبأ:سسألُورٍرددَ

-هلل   سه سهللسیارسصب سکنندهسیهاینشانح

هللاشککد(وس نسر سهللسیارسشو سکنندهسمیس 

-هم  هسر یرگتییس تردهس یتستسمککی

ْدَقَْ ََسف مایککد: ْدَقَ  ََوَِلاددَّ وَِلاددَّ

ْبََرِ َ ْبَرََ ََوَِلاددَّ ] ویککز ب:سسوَِلاددَّ
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)تسمکک د نستس نککانسر یککرگتستسس[135

سوصب کننده(سم د نستس نان

بککادوسر سهللکک   سدرهللهککا سعس-10

مایککد،سعبادتهککاییسنمؤم سصبترسهللا سمی

-مثل:سدعاستس نالصستسهللا گشت،سمی

َدَعَددَْسف ماید: رح َِلخسَاخََْ ََضددُ وَإَبََِمَسَّ

)تستاریسهللککحسس[8] لزم :سسرَبَّ َُمُاَ بًَْإَلَ خ َ

 سرید،سپ تردگارشسر نسانسض ر سمی

هللککحسسنککان،نت نککدستس  ر سکهللحسف یادسمی

وسهمچنککی س ترد(مککیرت سدرگککاهس تس

هللکک   س تسهللککابسشککو ستسیککرای س  س
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کنککد،ستارککیسپ تردگککارسر سهللککا سمککی

دیککدسکککحس  س نسچیز سر سمککیسپیامب 

ِلحمدد َهللَ»:سف مککتدک  هتسد شت،سمی

«س)شو ستسیرای سهللکک   سعقاَك َحْل

  س یتسدرسه سیالری(وس گ سچیککز سر س

د شککت،سدیدسکحس نسر سدتیککتسمککیمی

ِلحم َهللَِليجَباعمت َتددتمَف متد:س»می

)شو ستسیرای سهللکک   س  سس«ِلاْلحْ 

 یتسکحس  سرت سنعمر ،سصککالحاوسر س

 لحمککدسمعنا س»سودهس یت(ریانتمامسهللحس س



 صبر و انواع آن و نتایج آن // 154

 
یرای س  س  ستعالیسهم  هسدتیتسس:« 

د شککر ستسهللزرگد شککتستسهللککحسهللزرگککیس

سهللاشدشنانر ست سمی  س نچحسدرهللککارهو

  سیوککیسس:رت یککتسشککدهس یککتس، یکک 

-پیشینیانستاریسهللیمار ست ستمامسمککی

 مدنککدستسهللککحس تستب یکککسشد،سم دمسمی

گفرند،ستاریسیخنانشانستمککامسشککد،سمی

»درسهللیمککار س:سفضلسهللکک سیککهلسگفککت

نعمریستجتدسد ردسکحسشایسککرحسنیسککتس

عاالسهللحس نسجهلسد شککرحسهللاشککد:سپککاکس

شدنسگنککاهستسرت سنمککتدنسهللککحسثککت بس
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هلل دنس  سصب ستسهللید رسشدنس  سغفاتستس

نمتدنسنعمتسدرسیالتسیککالمریستسیادس

هللحسدنبککاوسثککت بسهللککتدنستستشککتیشسهللککحس

وس  ستعالیس ات میسر س«صداحسد دنس یت

نوته سنمتدهس یت،س یکک  سدرسیالککتس

وَلَقَ خَرَلَدديخاَُِْمخَس فرند:هللالسهللحس  ر سنمی

تَألَْاُوَِلَددرَبِّهَمخَوَمَددَْ بَْلخعَدديَِبََ َمَددَِْسددخ

 نانسر س)تسس[76] لمؤمنتن:سسََتَضَرَّعُو َ

هللاسعککذ بسنککتدسگکک فریمستسدرسمقاهللککلس

پ تردگارشانسفکک تت سنشککدندستس  ر س
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سننمتدند(و

سحسهللاسدعاسنمتدنسهللحهلل سهللندهس یتسک

- دستسهللحسدنبککاوسیککببب  ستعالیسپناهسهلل

 نالصسها س جاهللتسدعاسهللاشدستس نها:س

هلل   س  ستعالیسدرسهنگککامسدعککا،ساککت س

ک دنس میدسهللحس  ستعالیستس عرمادسد شر س

منرظکک سس–نچککحسنککزدست س یککتسهللککحس 

گشای سماندنستسیقی سد شر سهللککحس یکک س

- م سکحس  ستعالیسدعاسر سمسرجابسمی

س–هککاستتهللحسنمتدنس  سگم  هیس-ف ماید

تق بسجسر سهللاس نجامسمسککرحباوسهللعککدس
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 م سس–  س نسکحست جباوس نجامسپذی فتس

نیویسهللحسپدرسس–هللحسنیویستسنهیس  سهللد س

تتجککحسنمککتدنسهللککحس تاککاوسس–تسمککادرس

رجابسشدنسدعککا،سهللککحسطککترسمثککاوسمس

هنگامسیجده،سهللی س ذ نستس اامحستسابککلس

  سیالمسد دنس]درسنما [ستسدرسیکسیتمس

 سکسیسکککحسدعککاس ن سشبستسشایسرح

کندس ی س یتسکحس ی سذککک سر س یککادسمی

بخَحْاَكََ:ستو  رسکند لََْإَلَ ََإَلََّْرَاخددتََسددُ

)هیچسپ یر سسإَاِّ َكُاختَُمَ ََِلظَّْلَمَ  َ
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 سهلل یقیسجزستتستجتدسنککد رد،سدهشتن

پاکستسمنزهسهسریستسم س  سیککرمگ  نس

کسیسکککحسدچککارسس: ندهللتدم(وسعاما سگفرح

مشوالوسشدهس یت،س گ س نسر سهللگتید،س

-شای س یجادسمی  ستعالیسهلل   س تسگ

سوسسمایدن

تج هللککحسشککدهس:سگفرحس یتس هلل سایم

:س یتسکحس گ سکسیسهفککتسهللککارسهللگتیککد

َُّر اَ ََِلضددُّ وَرَاخددتََرَرخحَددمَُرَاِّدد َمََددَّ

حَمَ  َ [س)هللککحسمکک س83] النبیککا :سسِلددرَِّ

ض ر سرییدهس یتستستککتسمه هللککات ی س
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مه هللانانسهسری(س  ستعالیسض ر سکککحس

سوسسنمایدهللحس تسرییدهس یتسر سدفعسمی

هم  هسهللککتدنس  ستعککالیسهللککاسس-11

ْبَرََ ََمَددعََِلقَّ ََإَ َّصب کنندگانس  ِلاددَّ

[س)هماناس46[ستس] النفاو:س153] لبق ة:س

س هلل سعثیمککی   سهللاسصب کنندگانس یت(وس

 ی س یککحسدلیاککیسهللکک س یکک س»:سگفرحس یت

 یتسکحس  سط فس  ستعالیسهللحس تسکمکس

-شتدستس  ستعالیسهللاسصب سکنندهسمیمی

مایدستسنگهبککانسنهللاشدستسهللحس تسکمکسمی
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شتدستس ی ستاس مککانیس یککتسکککحس تسمی

صب سر س نچنانسکککحس  ستعککالیسدتیککتس

س«وسس تمامسهلل یاندد ردسهللحس

محایبحسنمتدنسنف ستسهللککحسس-12

 ستعککالیسهللا گشککتسیت س طاعککتس  س س

:سف ماید  ستعالیسمیسنمتدن،ستتیمس ن:

َبَتخ وَمََْرَصَْبَألُمخَمَ خَمُاَ بَ ٍَ َبَمََْكََددَ

َكَثَ ددٍر َوَََعخفُوَعَدد خ ] لشککترى:سسرََخ ََألُمخ

رید،سمگ س)تسمصیبریسهللحسشماسنمی[س30

هللککاسدیککرانرانسکسککبسس س نچحهللحست ی ح

 یدستس]هللاعث[سهللخشکک سهللسککیار سنمتده
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شتد(وسیویس  سپیشینیانس]  سگناهان[سمی

»هللیمار سفقککمسهللکک   س یکک سس:گفرحس یت

گذ شرحسشدهس یککت،ستککاستتیککمس نس  س

ماید،سدرسنریجککحسنتعالیسهللندگانسر س دبس

تاریسگشای سهلل   سمککؤم سهللککحسعقککبس

 فردستسهللعدس  س یادسدعاسنمتدنستسهللککحسمی

رادنس  س یجادسگشای سنا میککدس  ر س ف

شککتدستس ثکک س جاهللککتسدعککاسدرست سمککی

شتد،سهللاسنوته سنمتدنسهللککحسیاض سنمی

گکک ددستسهللککحسنفکک سیت سنتدسهللا سمککی
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گتید:س ی س م س  ستتسیکک س دستس گکک سمی

 نسدرستککتستجککتدسند شککت،سدعایککتس

شدستس ی سیکک  ن سنککزدسمسرجابسمی

  ستعکککالیس  سهللسکککیار س  س طاعرهکککاس

شککتدسهللاعثسمی س نس ی س،محبتهللر س یت

الی سف تت سشککتدستاسهللندهسدرسمقاهلللسمت

تس ستس عر  فسنمایدسکحس نسهللالییسکحسهللککحس

هللاشدسرییدهس یتس  سط فسنتدشسمی

هللاشککدسکککحسدعککای ستس تس  سکسانیسنمی

مسرجابسشتد،سهللحسهمی سدلیلس یتسکحس

 فرککدستسدرس جاهللتسدعا س تسجاککتسمککی
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شککتدستسمشوالت سگشای س یجادسمککی

هساابهاییس یتسکحسهلل   س  ستعالیسهم  س

س هلل سرجبوسسس«و تسف تت سهسرند

صب سکنندهس  س یککادسهللککتدنسس-13

َتَعُدد ُّوَِس:شککتدنعمرهاسغافلسنمککی وَإَ خ

)تسس[18] لنحل:سساَعخمَ ََِلقَّ ََلََْتُحخاُوَِْ

،سد گ سنعمرها س  س]تعککالی[سر سهللشککماری

تت نسشمارشس نسر س]هللککحسعاککتس یککادس

یشککینیانسند رید(وسیوککیس  سپس[هللتدنس ن

یادسنمتدنسنعمرهککاسهللاعککثس»:سگفرحس یت
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«وسشککتددتیتسد شککر س  ستعککالیسمککی

 نمیسر سدرسدیتسمحمدسس،تاریسم د 

هلل ست یعسدیدس  س نست ییدستسمحمدسهلل س

ت یعسهللحس تسگفت:سشو سهلل   س  ستعککالیس

 س یتسکککحس نسدرس هللککانمستسدرسگتشککح

م د سفقی ،سمکک یض،سسهللاشدوچشممسنمی

- تسد ومامسمککیسکترستسنشسرحسر سدیدست

گفت:سشو سهلل   س  ستعککالیس یککتسکککحس

هلل سهللسککیار س  سهللنککدگان ،سهلل تکک  سم  س

د دهس یت،سهللحس تسگفت:س  ستعالیستککتسر س

متردسریمتسا  رسدهد،سدرسچحسچیز س
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هللحستتسهلل ت  سد دهس یتچسگفت:سهللحسمکک س

 هللانیسذک سگتینده،ساابیسشو سکننککدهستس

د دهسس،هللدنیسدرسهلل  هللکک سهللککالسصککب سکننککده

مکک د سس:«س مدهس یککتلسی » سسدرس یتو

سیتن سهلل سعبیککدسنزدس تس  ستنگککیسسد مکک

یاوستس ندگیستس نککدتهسنککتدسنککزدس تس

 یاسچشککمتسر سس د،س تسگفت:کشوایتس

ف تشککیچسگفککت:سنیکک ،سصککدهز رسمککی

گفت:سگتشتسر سچ ترچسگفککت:سنیکک ،س

گفت:س هللانتسر سچ ککترچسگفککت:سنیکک ،س
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گفت:سعقاتسر سچ ککترچسگفککتسنیکک ،س

 س تسشککم د،سنعمرها س  ستعالیسر سهللکک  س

یپ سگفت:س یاسد ر  سدتیسککتسهککز رس

-هسریستستتسهلل   سنیا وسشوایتسمی

سسچکنی

-درس ینجاسماج  ییسر سهللیانسمککی

د رمسکحس نیسدچارسهللیمار سرت نپزشویس

شدستسهللککحسرت نپزشکککسم  جعککحسنمککتد،س

دکر سهللحس تسگفت:سنعمرهاییسر سکحس  س نس

هللکک  سهللکک   سمکک سهللنککتی ستسهللهکک هسمککی

-نسکمکسمککیمصیبرهاییسر سکحسهلل   س 
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کککحس مککد سسنت هیسهللنتی ستسهللارسدیگ 

 نس نسگفت:سس نسر سهلل   سم سهللیانسد ر!

هللعدس  س نسکحسهللککحسنانککحسهلل گشککرم،سااککمس

هککاسر سهلل د شککرمستککاسنعمرهککاستسمصککیبت

چحسس،هللنتیسم،سدرسنریجحسنجالتسکشیدم

کککحسهللکک   سنتشککر سسیهککایححفهللسیارسص

نعمرهاسمص فسنمتدمستسچحسکککمسهللتدنککدس

شر س  سنصککفسها سم وووس نسهللیمصیبت

س!!سسیکسصفححسنبتد

إَ ََّ:سف مایککدمککیسیککبحانحس  
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َلَألَاُددودٌ َلََربِّدد َ س[6] لعادیککاو:سسِلخسَاخََْ َ

س نسانسهللکک   سپ تردگککارشسهللککحس )همانا

شدوسناسیپا س یککت(وسدرستفسککی س نس

«سهللککحسمعنککا س لونتد»:سگفرحسشدهس یت

هککاستسف  مککتشسککک دنسشم دنسمصیبت

سوسسنعمرهاس یت

پاکسشککدنسسمصیبرهاسهللاعثس-14

هککاستسهللککاالسگناهانستس یادسشدنسنیوککی
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یوککیس  س،س(1)شککتدرفککتسدرجککاوسمککی

 
ریمحس  سگفرحس یت،سپاکسشدنسحستیمی هلل س(1)

گی د:س  سگناهانسهللحسدهسط یشسصتروسمی

سنیوی سهللح سعمل س یرفار، سپاکسستتهللح، ها 

ها،سدعا سمؤم سهلل   سمؤم س سهللد کننده

هللحسطترسمثاوسدرسنما سجنا ه،س عماوسنیکس

سر س س نان سم ده سکح س ن سمانند ست سصداح ت

سپیامب  سشفاعت س یت، سد ده تسس نجام

س سهلل    سرت دیگ  ن سدر سایامت،ست  

هاییسکحسهللاعثسپاکسشدنسگناهانسمصیبت

سمی سدنیا سفرنحستسدر س   ساب  سدر س نچح شتد،
= 
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هککاسپیشینیانسگفرحس یت:س» گ سمصککیبت

مانککدیم«وسچیککزسمککینبتدسدرس ن وسهللی

مددََْادد بَ»:سف مککتدهس یککتسپیامب 

ِلمَقمَم َاابَوالَوصددبَوالَِددمَ

= 
 
ست یها سرت س تنگیستست  ستجتدسد رد،

س ن سمشوالو ست سیخری ست تسسایامت

ستس ست  سنمتدن سعفت ست ستعالی س   ریمت

 م  شست سکحسهللدتنسیببیسهلل   سهللندگانس

سمی سمجمتعسسشتدویاصل هللانرصار

سوس7/487 لفراتىس
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والَحددد  َوالَربىَوالَغدددمَحتددداَ

ِلشوك ََشْكهَْإالَكفددرَِهللَبهددَْمدد َ

)هللککحسمسککامانیسمصککیبریس  سس«َْددْهلَط

نسرگیستسهللیمککار ستس نککدتهستسغککمستس

   رستسیرککیسفکک تسرفککر سیکککسنککار،س

ریککد،سمگکک س نسکککحس  س]تعککالی[سنمککی

-مککیپککاکستتیمس نسن اها س تسر س

»هللککاسفکک تسس:گفرککحس یککتسی  نید(وسنمای

شککتد،سرفر سنار سگناهانس تسپاکسمی

  سیریسهللاساامیسکحس  سدیتسنتیسککنده
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میس نچحسکحسهم  هسمککؤم س فردستستمامی

-شتدستسدرسیالریسمککی یت،سپاکسمی

گ ددستس  سهاسپاکسمیمی دسکحس  سناپاکی

جُ مهاییسکحسهللاسلبا ستسهللککدن س نجککامس

س هلل سعثیمی وس«گ ددد دهس یت،سپاکسمی

-تاریسمصیبریسهللحستتسمی»:سگفرحس یت

رید،سمپند رسکحس نس ندتهیس یتسکحسهللحس

تتسرییدهس یتسیاس نسدرد س یتسکککحس

هللحستتسرییدهس یت،سیریس گ سف تسرفر س

نار سهللاشد،سمپند رسکککحس نسهللککحسیککاوس

شتد،سهللاوحسدرسعککتضس نسنتدسرهاسمی
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ریککدستسگناهککانستککتسهللحستتسنی  سمککی

ریزد،سهمانسگتنحسکحسهلل گسدرنرککانسمی

سریزدستس ی س  سنعمتس  ستعالیس یتمی

کنککد،ستستاریس نسانسهللکک س نسصککب سمککی

سشکککتد  سهللککک   ست سمکککیتتشکککح

هللحسمعنا سدرسطابس جکک سساب(:س) الیر

هککاسدتسگکک تهسهللاشککدوسمصککیبتهللتدنسمی

س:سهسرند

گ تهیسکحستارککیسهللککحس نسککانسس-ي

رتدستسهللکک   سرید،سهللحسدنباوس ج سمیمی
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- ی سمصیبتس  س  ستعالیسثککت بسمککی

 سپاکسشدنسنت هدستسدرس نسدتسفایده

هککاستجککتدسگناهانستس یادسشدنسنیوککی

سوسد رد

سگ تهیسدیگ سهللندهس  س نسدرس-ب

 سهللکک   س تسهللاشدستسدرسنریجحغفاتسمی

شتدستس  سنیتسثت بسهللکک دنسمیس ینگی

مانککدستستس ج سد دنس  ستعالیسغافلسمی

- ینجایتسکحسهللاعثسپاکسشککدنسهللککد 

سوسشتدها س تسمی

-درسه سدتسیالتس تس  سمصککیبت
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هاییسکحسهللحست سرییدهس یککت،سمنفعککتس

شککتدسهلل د،سگاهیسمنفعتس تس ی سمککیمی

شککتدستسهککای سپککاکسمککیکککحسهللککد 

ریککزدستس یکک سدرسیککالیسگناهان سمککی

،س یکک  س تسنیرککیسهلل د یتسکحس ج  سنمی

ننمتدهس یتستسصب سنو دهس یتستسهللککحس

دنباوس ج سنبتدهس یتستسگککاهیسدرسدتس

هللیندسهمانسگتنککحسکککحسیالتسمنفعتسمی

درسابلسهللیانسشدس]تسدرس ی سیالتسهککمس

شتدستسهمس جکک سگناهان سهللخشیدهسمی
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 نسانس یککتسسهلل د[وسهللحسهمی سدلیلسهلل می

کحس گ سمصیبریسهللککحست سریککید،سیرککیس

ف تسرفر سیکسنار،سطابسثت بسهللکک دنس

  س  ستعککالیسدرس نسمصککیبتسد شککرحس

تسسیککبحانحوس یکک سنعمرککیس  س  سهللاشککد

هللاشدسکحسمککؤم سهللخش ستسکَ َمست سمی

یا دستسهللحس    س نسهللالسهللککحسر سمبرالسمی

دهدستسگناهان سر سپککاکس تسپاد شسمی

سوسس«دس سربس لعالمی فالحمسف ماید،می

پی ت  سهم  هسصب س یککتسس-15

همککانسس،تسگشککای سهمکک  هسمشککوالو
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سگتنحسکحسدرسیدیثسصحی س  سپیامب 

 مدهس یککتستسشککاملسکمکککستسپیکک ت س

هللاشد،سجهککادسهللککاسشدنسدرسدتسجهادسمی

دشککم سظککاه  ستسجهککادسهللککاسدشککم س

صککب سنمایککد،سسنهللاطنی،سکسیسکککحسدرس 

شتدستسهلل سدشمن سغابحسپید سپی ت سمی

-کندستسکسیسکحسصب سننمایدستسهللککیمی

شککتدسیککاستاهللیسنماید،س یی سدشمن سمی

هککاسکککار شتدوس  سریزه نسکحسکشرحسمی

هللاشدسکککحسگشککای سهمکک  هسهللککاسمی ی س
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مشوالوس یککتستس یککانیسهمکک  هسهللککاس

یاهللککدستاریسمشوالوسشدوسمی:سیخری

گیکک د،سهللنککدهستسهلل س نهاس ر دهسصتروسمی

-  سرتسنمتدنسهللحسمخاتااوسنا میدسمککی

شتدستسااب سهللحس  سیورککاستعاککشسپیککد س

تس یکک سیقیقککتستتکککلسهللکک س  س،سکندمی

-هللاشدستس  سهللزرگر ی سیککببمرعاوسمی

-هاییس یتسکحسنیا هاسهللاس نسطابسمی

تس  ستعالیسهلل   سکسیسکککحسهللککحس تسسشتد

کند،سکافیس یککت،سهمککانستتکلسپید سمی

َََتَوَكَّ خَعَقَاَ:سف مایدگتنحسکحسمی وَمَ خ
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[س)تسکسککیس3ل ال :س] سسوََحََخبُ ُِلقَّ ََ َهُ

کحسهلل س  س]مرعاو[ستتکککلسپیککد سکنککد،س تس

سهلل   ست سکافیس یت(و

رت گککارسهللککحسیکککسیالککتسهللککاایس

وَتَقخكََ:سف مایدماندوس  ستعالیسمینمی

] وسعم  ن:سسِلخيَََّْلَُاُ َِوَلُهََْبَ خ ََِلاَّددْسَ

)تس ی سرت گار س یتسکحسهللککی س[س140

نمککاییم(وسمککی نسانهاسدیتسهللککحسدیککتس

س:سسشاع سگفرحس یت



 صبر و انواع آن و نتایج آن // 180

 
سسسسسسفیتمسلناستیتمسعاینا

سرت  سهلل   سمایتستسرت  سهلل سعایحسما

س

س

س

سستیتمسنسا ستیتمسنس س

سگ دیمشتیمستسرت  سشادسمیتسرت  سنار یتسمی

س

س

س

هللکک سشمایککتسدتست اعککحسکککحسدرس

س:سستاریخسنتشرحسشدهس یت

:ست ولسهلل سیجکک  تو:سماج   س

س،هللککتدسیمیکک پککدرشس  سپادشککاهانس

اسمریس  س مینیسر سهللحس تسد د،سسریتو

همکک  هسمکک سسگفککت:سریککتوست ول
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معاتیحسر سف یرادستاس نسر سهللککحس تسع ککاس

کنمسیاسگفت:س نسر سهللحس تسنشککانسدهککموس

معاتیحسهللحسم سگفت:س یاسپشرتسهلل سرت س

یت ر سهللنشینموسگفککرم:سنیکک ستککتسهککمس

ردیفسپادشاهانسنیسریوسیپ سمعاتیحس

ده!سگفت:سدمپاییسنتدوسر سهللککحسمکک سهللککس

تارککیسوووسگفرم:س نسر س  س ی سشر سهلل د ر

معاتیحسپادشاهسشد،سنککزدس تسرفککرموسمکک  س

 ستخککتسنشککاندستستهم  هسنککتدسهللکک سر

ماج  ییسکحس تفا س فرادهسهللککتدسر سهللکک   س
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م سیاد تر سنمتدستسدتیتسد شرمسکککحس

سوسنمتدم تسر سهللاسدتسدیرمسیملسمی

 ی سماج  سر س یمدسدرسمسککندشس

ب وسگفر سهللیانسنمتدهس یتستسدرس نسع

 ستسپندس متنر ستجککتدسد رد:سمعاتیککح

سوسفقی ،سپادشاهیس  سپادشاهانس مت سشد

ماج   سدتم:س نچحسهلل   سهلل  موککحس

درس مانسدتلتسعباییس تفککا س فرککادستس

 هللکک س نهاس  سعزوسهللککحسذلککتسریککیدندوس

تکک ی س  سعجیککب:سگفرککحس یککتسناوان

تغیی  تیسکحستاریخس نسر سدرسدنیاسهللیککانس
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 هللکک سیککتسکککحس  سد شرحس یت،سرت یریس س

 مدهس یت،سگفت:سعبدس ل یم سهاشمیس

رت سعیدسا هللانسهللحسنزدسمککادرمسرفککرمستس

 ر شککیس نیسر سنککزدس تسدرسلبککا سهللککی

دیدم،سمادرمسهللحسم سگفت:س یککاس یکک سر س

گفرم:سنی ،سگفککت:س یکک س  سسشناییچمی

هللککحس تسس!هلل دگانس مسجعف سهلل موککیس یککت

رت سنمککتدمستس تسر سگ  مککیسد شککرمستس

یخ سگفریم،سیپ سسمدوس مانیسهللاسهم

گفرم:س  سمادرم!سچحسچیزها سعجیبککیس
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هللینمچسگفت:س  سپس م!سدرس ی س مانسمی

هللحسمانندس ی سعیدسهللحسم سرییدستسد ر  س

چهارصدسندیمککحسهللککتدمستسمکک س نهککاسر س

هلل   سپس مسکحسم  س   رسد دهسهللککتدسرهککاس

نرمستسدرس ی سعید،سفقککمسد ر  سدتسای

هللاشم،سیویسر س یکک سپتیتسگتیفندسمی

دهمستسدیگ  سر سهللکک   س  رسمینتدمسا

س!!سسگذ رممهمانسمی

س:سسشاع سر یتسگفرحس یت

سعارسذ سمضککرس لنککا :س جرمککاعستف اکک 

س

سس
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ستمیکککتستمتلککککتدستهللشکککک ستيیککککز نس

ستعککالرسیککبحانحستسدرس نرهاس  س  س

نماییمستاسماسر س  سصککب سدرنت یتسمی

ستسکنندگانستسشو سکنندگانسا  رسدهککد

سرس لحستعاسصارس  سعارسنبیناسمحمدست

 یاموسسصحبحست


