
 موضوع: صبر و انواع آن 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 . دهدو بد را از بدتر تشخیص  ،عاقل کسی است که خوب را از خوب تر :امام باقر علیه السالم فرمود
یاری  در دل خود بس که صبرمثل   ،بعضی باالتر ، ومثل قله های سلسله جبال هستند ؛کماالت اخالقی متفاوت هستند

این در ها  ...،بهشت هشت در دارد !رید بهشتو تشریف بیا و کند شما قسمت وندخدا .جمع کرده استاز خوبی ها را 
  است.  محکم بودن و یبایی، استقامت، خودداری،کصبر به معنای ش .است "باب الصبر" یکی از آن ها اسم؛ دناسم دار 

د،  نه اتعریف کردرا عرفا، دوازده نوع صبر و علما،  " .ای پیامبر مژده بده شکیبایان را ،ینر  ب  ا الص    ر  ش  ب    و  "  :قرآن می فرماید
 .در این برنامه می خواهیم بپردازیم آن ه نوعسما به دو  که

در انجام وظیفه، صبر در طاعت یک صبر   :است گونهمنان علی علیه السالم فرمود: صبر سه ؤامیر م ،موالی متقیان 
در تار و   ار  آیه ها یدبیایبرای همه ی این ها در قرآن آیه داریم، ما  ؛ر حوادثد سه، صبر ؛دو، صبر بر اجتناب از گناه  ؛خدا

از  که  این صبر الزم دارد، و  ،از بخوانیم، خوب ما باید نماست صبر در انجام تکالیف  ، اول !. ..ریمو بیا خود پود زندگی
   نیز این طور است.  یم روزه بگیریمه بخواو همچنین اگر  ؛در زمستان، تابستان باید بگذریم خواب خوش صبحگاهی

 صبر در انجام تکالیف 
ض را یعنی تمام فر  -  صومیعنی  "الصبر"امام علیه السالم فرمود:  "استعینوا بالصبر و الصالة   درباره "حدیث داریم  چند

آن هایی که   ، حتی  ،نیاشامیم، حرف زشت نزنیم و روزه صبر می خواهد، باید نخوریم -  در یک فریضه خالصه کرده است
  . صبر الزم دارد ها این  ، ونددر روز ماه رمضان حق ندارند با هم معاشرت داشته باش به حالل خود نسبت همسر دارند

 . دیک تکلیف است، صبر الزم دار  ،روزه، یک عبادت است
بیست  است، اینکه پس اندازی جمع شده  و کاری داشتی ،یه ا کسبی داشت خود یک سال خمس، یعنی از پس انداز

را    قرآن به رزمندگانی که جان خودخمس دادن خیلی کار سختی است،  !ی خیلی قهرمان می خواهده بدآن را درصد 
ل دادن کار سختی  معلوم است پو ، بده"اگر ایمان داری خمس "ی فرماید: م  هآمدند خط اول جبهو  کف دست گذاشتند 

شتر دارند، جو، گندم، ذرت، انگور، کشمش،  ،گاو دارند  ،زکات دادن کار سختی است، این هایی که گوسفند دارند .است
  در راه خدا بدهند، را   آن  یک دهم یا یک بیستمو باید که است، آمده در رساله ها که قواعدی دارد این ها نقره، و طال، 

خانه ی خدا یکی از تکالیفی است که بر بعضی از مسلمان ها در  حج حتی  .  صبر الزم دارد و خیلی سخت است این
  درکه یک ماه نباید  آن جابریزی، تا پول باید  ن لحظه ای کهااز هم ؛صبر الزم دارد و بار واجب می شود عمرشان یک

، سعی و صفا و مروه، عرفات و ی به طواف خانه ی خداو باشی، از کسب و کاسبی باید فاصله بگیری، بعد بر  کشور خود
 ! همه ی این ها صبر الزم دارد  ،سنگ بزنیرا و منا و شیطان  ر مشع

 ارد د  خود خیلی از خوبی ها را در دل ای است و یک کمال ویژه  " صبرکه "پس نگاه کنید 
 ... اول صبر در انجام تکالیف 



رنجیده خاطر می   ،بر می خوردبه بعضی ها کنم من اگر امر به معروف  ؛الزم داردنهی از منکر، صبر و امر به معروف 
باید  د؛ در این حالبه خطر بیفت من منافع و  چه بسا با من معامله نکنند، !چه بسا رابطه بعضی ها با من قطع شود و شوند،

ها و  نفرت داشتن از بدو ی دوست داشتن خوبان و خوبی ها، یعن  "تبری"و  "تولی" .دارد  الزم این صبر و بایستم روی حق 
جوان غریزه دارد،  در حالی که دختر دانش آموز،  ،دختر دانشجودر مورد  حجاب،   .صبر الزم داردهمه  این ها ، کهبدی ها

صبر   این هم" که خدا بر تو حجاب را واجب کرده است"را نشان بدهد، اسالم می گوید  زیبایی خودکه د آی خوشش میو 
، می  "باید خودم را بپوشانم  "خیر! :کند، اما به عشق خدا می گویدیف می تواند زلف هایش را بیرون بیندازد و ک   ؛الزم دارد

ض  ینباید نازک حرف بزند، نباید کسی که مر  قرآن نهی کرده است، دختر  !نه"می گوید  اما تواند با ناز و عشوه حرف بزند،
 ... . صبر در انجام تکالیف  ؛این ها صبر الزم دارد  " همه یکند  است مریضی او را تحریک

 صبر بر گناه نکردن 
خیلی از   -  هد غیبت کندامی خو  - ! دروغ کیف دارد ، خوب –  ویدمی خواهد دروغ بگ است؛ صبر بر گناه نکردن ،دوم

اگر   –  باید پا بگذارد روی هوس خود -  ،" من غیبت نمی کنم  !نه"می گوید اما  –  به غیبت کردن است ی آنشیرین ،جلسات
می پرسند  مثال سود می کند،  !صد میلیونیا مان، صد هزار تومان، یک میلیون، ده میلیون، وده هزار ت وغ بگویدر یک د

می تواند  وهم  م ه الیون خریدیمی تواند بگوید شست مهم  ؛بروو ی، دو میلیون سود بگیر ه ااین ماشین را چند خریدکه 
؛ در  در آو  میبرای ما  ده میلیون سود ،دروغ   کیکه  نگاه کنید -  به او اعتماد شده است -   مه ابگوید هفتاد میلیون خرید

در حالی که  ، دکیف کن د و را نگاه کن فیلمکه این  ،...یک نگاه  .صبر الزم داردبخواهد دروغ نگوید  این صورت این که
وارد  تا  داز چه وسیله ای استفاده کنکه  است بلد ،ستافیلتر هم  راگ ، یادارد اتاق نیست و فیلتر هم ن در چ کس همهی

اما می  ...! د و تخمه بخور  دو پرتغال بخور  د و بشکن بزن ودشوارد سایت های آن چنانی   ، یاودشبکه های ماهواره بش فالن
یک مسئولی   ...؛دارد، ظلم نکردن، صبر الزم دارد گناه نکردن صبر الزم...؛ صبر می کند  !" وخدا دوست ندارد !نه"گوید 
دارایی بیت   شود، می تواندبراند، تحقیر کند، تبعیض قائل  ا، می تواند مردم را از خدکندمی تواند به مردم ظلم که است 

 . هد سالم بماند صبر الزم داردبخوا ...؛ این شخص اگرالمال را اختالس کند
واقعا جا داشته که خداوند یکی از  ! و است صبر عجب قله ای همد کهگذارد، می ف  را کنار هم می چیز هااین آدم که 

بچه ها معموال از انجام دادن   ؟آیا صبور هستیمکه ما از خودمان بپرسیم  .نام گذاری کند  "صبر"درهای بهشت را با 
 . بگذرانند  دارند که کمتر تکلیف بدهد، دوست دارند به خوش گذرانی و خوابیدن و بازی تتکلیف بیزارند، معلمانی را دوس 

 -  یعنی یک مقداری زمخت است -  نبریم این کلمه را به کارکه خیلی ها اصرار دارند  ،بچه های ما جشن تکلیف دارند 
یم و  ه م بدچرا طبع ما می پسندد که ل   ؛ی خوش گذرانینه برا  ،انسان را برای انجام مسئولیت آفریده استاتفاقا خداوند 

تخمه بشکنیم و والیبال بازی کنیم و پیتزا بخوریم و یک خواب دبش و هشت ساعت بخوابیم و بیدار شیم و بعد دوباره  
 تکالیفی سنگین برای رشد ما !خوردن نیافریده استو ا را برای خوابیدن ولی خداوند م ...؛این طبع ماست ؟ چونبخوابیم

  ، آن عالم شیعی را ،خدا رحمت کند سید ابن طاووس را ؛جشن داردموضوع و این  ،برای سعادت ما قرار داده است و
از این   که می کنممی گوید من افتخار  او ،کرداطعام می  و  گرفت، غذا می دادمی را جشن  دن خود یروز به تکلیف رسسال



امر به معروف کن، نهی از  ای بنده من نماز بخوان، روزه بگیر، حج بجا آور، "م که ه اگرفت ر روز به بعد مورد خطاب خدا قرا
   ن!" منکر ک

 صبر در مصیبت 
کردن اسرار  یانت آمیز، از افشا از نگاه خ ،گناهان، خودداری کردن از ظلمصبر در اجتناب از  ،دوم ؛صبر در تکالیف اول، 

صبر در حوادث،   است؛ صبر در مصیبت ،و سوم ...!اهیم گناه نکنیم، صبر الزم داریمبخو اگر  ...؛هر گناهی و منین،ؤم
اء    ت:د در سوره مبارکه ی بقره آمده اساین سه مور که مثل جنگ و مثل فقر، مثل مرض،  ر َّ الض َّ اء  و  س 

ْ
أ ي اْلب  ین  ف  ر  اب 

الص َّ و 
س  

ْ
أ ین  اْلب  ح  و  صبر می کنند در نداری،    ،بر مریضی یعنی کسانی که صبر می کنند  :نده امفسران این گونه معنی کرد ؛و 

که یک روزی شیطان به درگاه خداوند   دنه ااین قصه را فکر می کنم خیلی ها شنید .صبر می کنند در مواجه با دشمن
خانه ی قشنگی دارد،   ،باغ بزرگی دارد تی دارد، ب زندگی راحرا می کنی، خ  او قدر تعریف  این ایوب که این"عرض کرد 

ایوب به  "خداوند خطاب کرد به شیطان که  ، !"نماز هم می خواند با این همه منافع خوبی دارد، و فرزندان زیادی دارد،
  ؟"،دکن بگیر، ببینیم چه می او ب این ها را ازخ"، شیطان گفت " می کندمن را خاطر این زندگی راحت نیست که بندگی 

ولی شیطان دید هم چنان او به عبادت   ا؛کشاورزی او ر  ،گرفت، دام های او را  او مدتی شد که خداوند دارایی ایوب را از
یکی   او بچه هایآنگاه  ؛بگذارد  او داغ فرزندان را بر دل که شیطان از خدا خواست ،گام بعدیدر  ؛عاشق است پروردگار

و  مدتی گذشت  ؛ولی ایوب صبر کرد - ! خیلی سخت است !داغ فرزند خیلی سخت است -  ز دنیا رفتندپس از دیگری ا
  ؛ حتیرفت و کرد رها و از او خسته شد ،هم او  طوالنی، حتی همسر و ، یک بیماری مزمناو را به بیماری مبتال کردخدا 

می آمدند به هم ، علما ... آن گام آخر به رسید  و آنگاه   کمک کند، به او کسی نبود که   ،دیبیا او به دیدنکه کسی نبود 
همه را حضرت ایوب ولی   ؟!"تنبیه کرده استتو را ی که خدا این گونه ه اتو چه گناهی کردکه " می گفتندو دیدن ایوب 
 ؛وردآ  چنان مثل روز اول، بندگی خدا را به جا میهم ، وتحمل کرد

ر  ال   :قرآن می فرماید
َّ
ش  ب  ۗ  و  ات  ر  م  الث َّ ْنُفس  و 

 
اْْل ال  و  ْمو 

 
ن  اْْل ْقٍص م  ن  اْلُجوع  و  ْوف  و  ن  اْلخ  ْيٍء م  ش  ُکْم ب  ن َّ ْبُلو  ن  ل  ین  و  ر  اب 

  ، میص َّ
می   ؛انی، و به فرزند، و به کسب و کار، و به کمبود از دارایی، و به حادثه ی ج، و گرسنگیآزماییم شما را به ترس از دشمن

ا  این صبر چه طور پیدا می شود؟   !ماییم شما را اما از بین شما بشارت مخصوص کسی است که صبر می کند آز ذ   إ 
ین  ذ 

ال َّ
ُعون   اج  ْیه  ر  ل  ا إ 

ن َّ إ  ه  و 
ل َّ ا ل 

ن َّ اُلوا إ 
 
ٌة ق یب  ْتُهْم ُمص  اب  ص 

 
ما " می گویند و  ، صابران آنان هستند که برای خودشان هویتی قائل نیستند،  أ

ُدون    "؛به سوی خدا پر می کشیمو وی خدا آمده ایم از س ك  ُهُم اْلُمْهت  ئ 
ول َٰ

ُ
أ ٌة ۖ و  ْحم  ر  ْم و  ه 

َّ
ب  ْن ر  اٌت م  و  ل  ْم ص  ْیه  ل  ك  ع  ئ 

ول َٰ
ُ
به   ؛أ

صفت صبر خیلی  که معلوم می شود  ؛ پسسالم فرستاده؟ به صابرین چه کسین به آ خداوند در قر  ،جز پیامبر اسالم
ُدون  خداوند  ؛قیمت دارد ك  ُهُم اْلُمْهت  ئ 

ول َٰ
ُ
أ ٌة ۖ و  ْحم  ر  ْم و  ه 

َّ
ب  ْن ر  اٌت م  و  ل  ت که  کسی اس برایصلوات، و ، هدایت، رحمت، ص 

 .صبر می کند در برابر حوادثو در اجتناب از گناهان،  صبر می کند ،صبر می کند در انجام تکالیف 
جامعه ی بشری را در کل یک ویروسی  است که یا بیشتر  پنج ماه ، ماه روزگار ما چند در االن  ،... احوادث یعنی بیماری ه 

مسلمان ها باید   ؛نشان می دهندهای متفاوتی واکنش کشور های مختلف  ممرداست، و  مبتال کرده  یکره ی خاک
  ؛ستارانبه پر و به پزشکان،  ، کنند به بیمارانهم از نظر این که کمک  و کنند،این که صبوری   هم از نظر !بدرخشند



از  و از هیئات، ، نفر در طی این پنج ماه، از مساجدصد ها هزار  باشد؛ کمک های جانانه باید به صورت کمک هم
 ". صبر"ما به این می گوییم  ؛بی وقفه شتافتند برای کمک ،موسسات خیریه

لله الحسین علیه السالم در آن روز دشوار،  ا، سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبدصبر خصلت فوق العاده مهمی است
  .اصحاب من، مقاومت کنید، صبر کنید ای  ،بزرگ زادگان ای  ، "یا بنی الکرام صبرا  " که چندین بار این را فرموده است

 ر مردان صاب   و   زنان صابر 
به  او را است، ورده آوقتی فرعون شنید او ایمان  است...؛ همسر فرعون که ریم از یک بانویی گزارش کرده استن کآقر 

روی   و ایمان آورد اما  !با چه امکانتی و سر سفره ی فرعون، با چه لباس هایی ،بانویی کاخ نشین، در رفاه  ؛تهدید کردقتل 
زیر آفتاب   صخره ها بکوبند و با تازیانه بر او بزنند، بردست ها و پا های او را که فرعون دستور داد  ؛ایمان خود صبر کرد

طرز   اب ؛بعد از او همسرش یاسر ؛ن شهید اسالم هم یک زن است، سمیهاولی !.تا جان سپرد سوزان، او مقاومت کرد
لخت   ،وسط میدان شهر  دبالل حبشی را می آوردن!. کشتندبه جرم اسالم  و فجیعی این زن و شوهر را به جرم ایمان،

، پارچه ی توری روی او می کشیدند، کندو های زنبور را  ا شیره ی خرما به تنش می مالیدندمی کردند، از فرق سر تا کف پ
داغ بیابان می   یتمام بدن او تاول زده بود، بدن تاول زده را روی ریگ ها در حالی که  زیر آن پارچه رها می کردند،

خلیل قهرمان توحید این را   ابراهیم   ؛بایستیم ...؛ بایدین صبر استدست بر نمی داشت، ا خود تقادکشاندند، اما او از اع
افرموده است   ْیُتُمون  ا آذ  یَٰ م  ل  ن َّ ع  ر  ْصب 

ن  ل   حتما  " پس معنی می شود  یعنی صد در صد،نیز ، نون تشدید دار یعنی حتما  "  ـل   " ، و 
 ". برابر اذیت شما در مقاوت خواهیم کرد  !صد در صد

، ما درمورد ملت ایران اجرا  است که در تاریخ سابقه نداشتهرا ی یتحریم ها که،اعالم می کنند  آمریکایی هاخود  االن 
رهبر حزب الله، سید حسن نصر  خداوند سالمتی بدهد به  .است "صبر "ملت ایران حرفی که می زند، حرف  !؛یمه اکرد
ایشان   "،سخنرانی سید حسن نصر الله در دانشگاه تهران" کنید، این جمله را بزنید یدا در فضای مجازی می توانید پ ؛الله

وضع اسف بار مسلمانان لبنان را و شیعیان لبنان را برای    اران به دیدن امام خمینی رفتم،اولین بار بود که جم"می گوید 
،  "مقاومت" امام یک کلمه به ما یاد داد،  ؟لبنان در ما چه کنیمکه از امام کسب تکلیف کردم، و امام تعریف کردم، 

، یعنی  "حزب المجانین"تا دو سال به ما می گفتند  ؛ لبنان یک حزبی تشکیل دادیم درمدیم آ ما  ..."؛ بعد از آنمقاومت"
االن پرچم    و می شود،که  د از دوسال باور کردند اما بع  ...؟!؛مگر می شود با اسرائیل طرف شد ،هستنداین ها دیوانه 

  آید، همه معنای مقاومت را ازا این پرچم زرد رنگ به اهتزاز در حزب الله یک برند است برای مقاومت، در هر کجای دنی
 ". می فهمند  آن

 بیست بر دویست پیروزی  
، بایستیم پای حوادث مثل جایی که نباید گناه کنیم نآانجام تکالیف، بایستیم ، بایستیم پای خود ی اعتقاداتبایستید پا
بیست بر  " که: این شعار این است که  ری داردایک شعن کریم آ قر  .مثل جنگ با دشمن و فقر و نداری، ثلمرض، م

این   ی آن آیه "،دویست پیروز استت بر سبی" :ویمگدیگر می   اریک ب د،پیدا کنیرا  ی آنیه  آبروید ؛ "دویست پیروز است



یْ است،  ت  ائ  ُبوا م  ْغل  ُرون  ی  اب 
ْشُرون  ص  ْنُکْم ع  ُکْن م  ْن ی    اغلبه پیدها این شود،  بر پیدا ا، از شما مسلمان ها اگر بیست نفر صن  إ 

 ؛این هنر صبر است ؛می کند بر دویست نفر
در ناله می  رفتیم عیادت مریض چه ق  -  ناله نکنید،  ، وکنیدکنید، خود داری نه کو  مریض شدید ش  که اگر  حدیث داریم 

صبر در مصیبت،   ،بیماری، صبر در فراق فرزند صبر در .ندهید ، حرف بزنید، عیادت کنندگان را آزاربا خدای خود -  کند
 .صبر در انجام تکالیف و صبر در میدان جنگ،  

ولی   ؛تبعید می کردند  زدند،  می ،ها را می کشتند  آن ؛زیر شکنجه  ،زیر فشار ،سیزده سال مسلمان ها در مکه بودند
رت دارد و بر  مومن با مردم معاش،  همعلی عذاب    ُر صب  و ی    اس  الن    ُط خال  المومن الذی یُ  :ایستادند، حدیث این را به ما می گوید

   ؛اذیت ها صبر می کند
 صبر امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیهما السالم 

بیست و پنج سال، بیست و   :فرمود –  نم و با شما خدا حافظی کنمکاین سخن را عرض  -  امیر المومنین علیه السالم 
ْرُت و  صبر کردم،   !پنج سال ب  ص  ْین   ف  ی اْلع  ْدی   ف 

 
ی  و    حالی که در چشم هایم خاشاک بود،در ، ق جی   ف  ْلق  ش  در  و ،  اْلح 

نه   است، گیر کرده  کهگاهی وقت ها ما غذا می خوریم البه الی غذا یک استخوان ریزی هست،  !؛گلویم استخوان
به خاطر ماندن اسالم،  و بیست و پنج سال امیر المومنین، به خاطر مصلحت اسالم،  پایین می رود؛ نهو  دآی  بیرون می

ام  رام بگیریم، نیم بخوابیم، نمی توانیم آگاهی وقت ها یک خاری می رود در چشم ما، نمی توا صبر می کند!؛ طوری این
ْرُت و    طور صبر کردم بیست و پنج سال اینمی فرماید  ب  ص  ْین   ف  ی اْلع  ْدی  و   ف 

 
ی  ق جی   ف  ْلق  ش     ؛اْلح 

که من در ایام فاطمیه این را می گویم ؛ الله علیها، زیارت نامه ای داردهمسرش صدیقه ی طاهره، فاطمه ی زهرا سالم 
ا    :زیارت نامه این طور شروع می شود آناست، چرا؟ چون   "صبر"زهرا  کلید شخصیت حضرت فاطمه ی ْیك  ی  ل  الُم ع  الس َّ

ة   ر  اب 
ه  ص  ك  ب  ن  ح  ا اْمت  م  ك  و  ُکْنت  ل  ْخُلق  ْن ی 

 
ْبل  أ

 
ك  ق ق  ل  ي خ  ذ 

ك  ال َّ ن  ح  ُة اْمت  ن  ح  که خدا تو را امتحان انوی امتحان داده ، ای بُمْمت 
یا فاطمه ی زهرا ما هم خیال می کنیم   که کنیمبعد ما این را به حضرت زهرا این گونه عرض می  ؛کرد و تو را صابر یافت

، ما هم می خواهیم صابرون و مصدقوناین است،  ام حرفاز هواداران شما و دوستان شما هستیم،  ،ن شماااز طرفدار 
 ... قبول کنیمپای این مکتب بایستیم و  

 ... یک کمال درجه یک است صبر 
       ....خدا نگه دار


