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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي ُگل" مرغ سحر داند و بس...

کالم خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زیستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي یابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طریق سعادتند و با هدایت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احادیث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي ُگل" 
موضوعي است که به همت محققان و نویسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  دیني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زوایاي مختلف 

آن از منظر دین مورد مداقه قرار گرفته است.
در این مجموعه سعي شده است کاربردي ترین 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تالش شده تا احادیثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسالمی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

در میان صفات نیک اخالقی، برخی به منزله ي 
روح و جان دیگر صفات و محور اصلی برای 
و  مهم  صفات  آن  انسان،  اگر  که  آن هاست 
اساسی را کسب نکند و در خود پدیدار نسازد؛ 
دیگر صفات اخالقی در وی یا ضعیف نمایان 
و  نکرده  پیدا  وجود  اساس،  از  یا  و  می شوند 

توان تحقق یافتن را نمی یابند.
در میان صفات اخالقی، "صبر" چنین است و 
از روایات استفاده می شود که "صبر" نسبت به 
سایر صفات پسندیده ي اخالقی یکی از ارکان 
خاصی  اهمیت  از  و  بوده  اساسی  پایه های  و 
به  نسبت  صبر  به طوري که  است؛  برخوردار 
ایمان در روایات به "سر نسبت به بدن" تشبیه 
شده که بدون آن، بدن نمی تواند به زندگی ادامه 
دهد. بنابراین ایمان نیز بدون صبر فاسد شده و 

از بین می  رود.
و  صابران  تعریف  و  تمجید  صبر،  به  سفارش 
بیان جایگاه و ثمرات صبر نیز در آیات فراوانی 



از قرآن کریم و احادیث اهل بیت به چشم 
می  خورد.

آَمنُواْ  َِّذيَن  ال أَيَُّها  »يَا  می  فرماید:  متعال  خداوند 
ابِِريَن؛ اي  َمَع الصَّ َلِة إِنَّ اهللَ  ْبِر َوالصَّ بِالصَّ اْستَِعينُواْ 
و  جویید  یاری  نماز  و  صبر  از  مؤمنان!  گروه 

همانا خداوند با صابران است«.1
و  آیات  گرفتن  نظر  در  بدون  این  بر  عالوه 
روایات نیز صبر، یکی از صفات مهم اخالقی 
است که در برخوردهای اجتماعی و در کانون 
آثار  و  می کند  ایفا  را  اساسی  نقش  خانواده 

به سزایی در زندگی انسان دارد. 
ناگفته پیداست که آثار و نتایج صبر در زندگی 
چنان ارزشمند است که خواسته ي هر کسی بوده 
و هر انسان عاقلی را به کسب آن وا  می دارد؛ هر 

چند نیاز به تمرین فراوان داشته باشد.
در این مجموعه به عنوان نمونه، چهل حدیث از مکتب 
نورانی اهل بیت عصمت و طهارتپیرامون صبر، 
جایگاه آن و ثمرات داشتن یا پیامدهاي نداشتن آن ارائه 
شده است. باشد که با عنایت خداوند متعال و استفاده 

1. سوره ي مباركه ي بقره، آيه ي 45



جمیل  صبر  معصومین؛  احادیث  نورانیّت  از 
روزی تمامی دوستداران این خاندان با صفا گردد!

حسنعلی شیروی خوزانی
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اساس ايمان 1

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْأِس ِمَن الَْجَسِد  يَماِن بَِمْنِزلَِة الرَّ ْبُر ِمَن اْلِ الصَّ
َو َل ِإيَماَن لَِمْن َل َصْبَر لَهُ .

شکیبایی نسبت به ایمان مانند سر است نسبت 
به تن، و کسی که صبر و شکیبایی ندارد، ایمان 

ندارد.

االرشاد، ج 1، ص 297
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صبر
2 کمال ايمان

     :ادُِق َقاَل الصَّ

َكَماُل الُْمْؤِمِن ِفي َثَلِث ِخَصاٍل َتَفقٍُّه ِفي ِديِنِه 
ْبِر َعَلى النَّائَِبِة َو التَّْقِديِر ِفي الَْمِعيَشِة. َو الصَّ

درست  فهم  است:  چیز  سه  در  مؤمن  کمال 
دین، صبر بر سختی ها و مشکالت و مدیریت 
زندگی) اندازه نگه داشتن در مخارج(.

بحار األنوار، ج  1، ص 182
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جايگاه صبر3

 :َقاَل الَْکاِظُم

وا الَْبَلَء ِنْعَمًة  لَْن َتُكونُوا ُمْؤِمِنيَن َحتَّى َتُعدُّ
ِعْنَد  ْبَر  الصَّ َأنَّ  َذلَِك  َو  ُمِصيَبًة  َخاَء  الرَّ َو 

َخاِء. الَْبَلِء َأْعَظُم ِمَن الَْغْفَلِة ِعْنَد الرَّ

نعمت  را  بال  آن که  مگر  بود؛  نخواهید  مؤمن 
بدانید و راحتي را مصیبت؛ و راز آن این است 
که صبر و بردباري در هنگام بال، برتر است از 

غفلت در وقت راحتي.

بحار األنوار، ج  64، ص 237
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صبر
4 امیرِ لشکر

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْفُق  اَلِْحْلُم َوِزيُر الُْمْؤِمِن َو الِْعْلُم َخِليُلُه َو الرِّ
ْبُر َأِميُر ُجُنوِدِه. َأُخوُه َو الِْبرُّ َوالُِدُه َو الصَّ

و  رفیق  دانش؛  و  است  مؤمن  وزیر  شکیبایی؛ 
دوست اوست، و مدارا کردن؛ برادر او، و نیکی؛ 
پدر او، و صبر؛ فرمانده ي لشکر اوست.

االرشاد، ج 1، ص 303
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مرکب سالمت5

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

َلَمِة َو الَْجَزُع َمِطيَُّة النََّداَمِة. ْبُر َمِطيَُّة السَّ الصَّ

صبر، َمرکب سالمت و َجَزع، َمرکب پشیمانی 
است.

ارشاد القلوب، ج 1، ص 74
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صبر
6 مرکب راهوار

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبُر َمِطيٌَّة َل َتْكُبو بَِصاِحِبَها.  الصَّ

صبر مرکبی است که صاحبش را به زمین نمي   زند.

ارشاد القلوب، ج 1، ص 126
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ويژگی مؤمن7

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

َوَجلَّ َل َيْقِضي لَُه  َعَجبًا لِْلُمْؤِمِن ِإنَّ اهللَ َعزَّ
َقَضاًء ِإلَّ َكاَن لَُه َخْيراً ِإِن اْبُتِلَي َصَبَر َو ِإْن 

ُأْعِطَي َشَكَر.

برای  از مؤمن در شگفتم! که خداوند هر چه 
او مقّدر کند خیر اوست؛ اگر گرفتار شود صبر 
می کند و اگر نعمتی به او برسد، شکر می نماید.

بحار األنوار، ج  67، ص 184 
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صبر
8 ويژگی آزاده

        :ادُِق َقاَل الصَّ

نَابَْتُه  ِإْن  َأْحَوالِِه  َجِميِع  َعَلى  ُحرٌّ  الُْحرَّ  ِإنَّ 
ْت َعَلْيِه الَْمَصائُِب  نَائَِبٌة َصَبَر لََها َو ِإْن َتَدْاكَّ
لَْم َتْكِسْرُه.

آزادمرد در همه حال آزاد است؛ اگر مشکالتی 
برای او پیش آید صبر می کند و مصیبت  ها هر 
چند پي در پی باشند، او را از پای در نمی آورند. 

بحار األنوار، ج 68، ص 69
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قرين بهشت9

 :َقاَل البَاقُِر

ْبِر َفَمْن َصَبَر  اَلَْجنَُّة َمْحُفوَفٌة بِالَْمَكاِرِه َو الصَّ
ْنَيا َدَخَل الَْجنََّة َو َجَهنَُّم  َعَلى الَْمَكاِرِه ِفي الدُّ
َأْعَطى  َفَمْن  َهَواِت  الشَّ َو  اِت  بِاللَّذَّ َمْحُفوَفٌة 

َتَها َو َشَهَواِتَها َدَخَل النَّاَر. نَْفَسُه لَذَّ

است؛  قرین  صبر  و  دشواري  ها  با  بهشت 
کند،  تحمل  را  دنیا  سختی های  که  کسی  پس 
و  لذت ها  با  دوزخ  و  می شود،  بهشت  داخل 
خوشي ها قرین شده؛ پس هر کس از لذت ها و 
شهوت هاي نفسانی )غیر مجاز( بهره مند گردد، 

داخل آتش خواهد شد.

بحار األنوار، ج 68 ، ص 71
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صبر
10 زينت سختی ها

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبُر ِزيَنُة الَْبْلَوى . ْكُر ِزيَنُة الِْغَنى َو الصَّ اَلْشُّ

سپاسگزاری، زینت توانگری است و بردباری، 
زینت گرفتاری و تنگدستی است.

االرشاد، ج 1، ص 300
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محبوب خدا11

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

ُجْرَعَتْيِن  ِمْن  اهلِل  ِإلَى  َأَحبَّ  ُجْرَعٍة  ِمْن  َما   
ُجْرَعِة  َو  بِِحْلٍم  ُمْؤِمٌن  َها  َيُردُّ َغْيٍظ  ُجْرَعِة 

َها ُمْؤِمٌن بَِصْبٍر. َجَزٍع َيُردُّ

هیچ جرعه ای نزد خدا محبوب  تر از دو جرعه 
و  حلم  با  مؤمن  که  خشمی  جرعه ي  نیست: 
بردباری فرو برد و جرعه ي رنج و مصیبتی که 

با صبر و استقامت به کام کشد.

األمالی المفيد، ص 11
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صبر
12 محبوب اهل بیت

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َفِهمًا  َعاِقًل  َكاَن  َمْن  ِشيَعِتَنا  ِمْن  لَُنِحبُّ  ِإنَّا 
َفِقيهًا َحِليمًا ُمَداِريًا َصُبوراً َصُدوقًا َوِفّيًا.

ما از میان شیعیان به کسی عالقه مند هستیم که 
عاقل، فهمیده، دانا، بردبار، مدارا کننده، صبور، 
همیشه راستگو و با وفا باشد.

األمالی المفيد، ص 192
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13سفارش خدا به پیامبر اکرم

        :ادُِق َقاَل الصَّ

اهلَل  َفِإنَّ  أُُموِرَك  َجِميِع  ِفي  ْبِر  بِالصَّ َعَلْيَك 
ْبِر  داً َفَأَمَرُه بِالصَّ َتَباَرَك َو َتَعالَى بََعَث ُمَحمَّ
َو  َيُقولُوَن  َما  َعَلى   »َواْصِبْر  َفَقاَل  ْفِق  الرِّ َو 

اْهُجْرُهْم َهْجراً َجِميًل«.

در همه ي شئون زندگی صبر پیشه کن! خداوند 
بلند مرتبه، محمد را به پیامبری برانگیخت و 
او را به صبر، کنار آمدن با مردم و مهربانی امر کرد 
و فرمود: »در برابر آنچه مردم)دشمنان( می گویند 
شکیبا باش و به طرزي شایسته از آنان دوری کن!« 

)سوره ي مبارکه ي مزّمل، آیه  ي 10(

بحار األنوار، ج  67، ص 183
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صبر
14 ارکان ايمان

        : َقاَل َعلِيٌّ

َو  ْبِر  الصَّ َعَلى  َدَعائَِم  َأْربَِع  َعَلى  يَماُن  اْلِ
الَْيِقيِن َو الَْعْدِل َو التَّْوِحيِد.

و  عدالت  یقین،  صبر،  دارد:  پایه  چهار  ایمان 
توحید.

بحار األنوار، ج  67، ص 181
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جرعه ای گوارا15

        :ادُِق َقاَل الصَّ

ِإنَّ  َو  َعَلْيَها  َصَبَر  لَِمْن  الَْغْيِظ  ُجْرَعُة  ِنْعَم 
َعِظيَم اْلَْجِر َمَع َعِظيِم الَْبَلِء َو َما َأَحبَّ اهللُ 

َقْومًا ِإلَّ اْبَتَلُهم .

چه نیکو جرعه  ای است خشم و غضب برای 
کسی که بر آن صبر کند، و همانا پاداش بزرگ 
در برابر گرفتاری بزرگ است، و خداوند هیچ 
ملتی را دوست نمی دارد مگر این که آنان را با 

گرفتاری آزمایش می کند.

بحار األنوار، ج  64، ص 240 
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صبر
16 نشانه ي مؤمن

 :اُد َقاَل الَسجَّ

َعَلَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس: الَْوَرُع ِفي الَْخْلَوِة 
ْبُر ِعْنَد الُْمِصيَبِة َو  َدَقُة ِفي الِْقلَِّة َو الصَّ َو الصَّ
ْدُق ِعْنَد الَْخْوِف . الِْحْلُم ِعْنَد الَْغَضِب َو الصِّ

مؤمن پنج عالمت دارد: ترس از خدا در خلوت، 
صدقه به هنگام تنگدستی، صبر به هنگام مصیبت، 
بردباری به هنگام غضب و راستگویی به هنگام 
ترس.

بحار األنوار، ج  64، ص 293



مجموعه گل

28

وسیله ي نجات17

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبَر َمِطيََّة نََجاِتِه. َرِحَم اهللُ اْمَرًأ... َجَعَل الصَّ

خدا رحمت کند کسی را که صبر و شکیبایی را 
وسیله  ي نجات خود قرار دهد!

بحار األنوار، ج  66، ص 310
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صبر
18 از اخالق انبیاء

        :ادُِق َقاَل الصَّ

ْبَر َو الِْبرَّ َو الِْحْلَم َو ُحْسَن الُْخُلِق ِمْن  ِإنَّ الصَّ
ْنِبَياِء. َأْخَلِق اْلَ

صبر، نیکی، بردباری و خوش ُخلقي از اخالق 
پیامبران است.

بحار األنوار، ج  66، ص 378



مجموعه گل

30

گونه های صبر19

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبُر َعَلى َثَلَثِة َأْوُجٍه َفَصْبٌر َعَلى الُْمِصيَبِة  الصَّ
اَعِة. َو َصْبٌر َعِن الَْمْعِصَيِة َو َصْبٌر َعَلى الطَّ

صبر و بردباری سه گونه است: صبر بر مصیبت، 
و  اطاعت   بر  صبر  نافرمانی،  و  گناه  بر  صبر 

فرمانبرداری. 

االرشاد، ج 1، ص 302
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صبر
20 صبر بر مصیبت

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

اِمِت بَِها َو  ْبُر َعَلى الُْمِصيَبِة ُمِصيَبٌة لِلشَّ الصَّ
الَْجَزُع َعَلْيَها ُمِصيَبٌة َثاِنَيٌة بَِفَواِت الثََّواِب َو 
ِهَي َأْعَظُم الَْمَصائِِب .

صبرکردن بر مصیبت؛ مصیبتی است بر شماتت کننده 
در آن مصیبت و بي تابی )و ناله و فریاد( بر  مصیبت، 
مصیبتی دیگر است؛ چون ثواب آن از دست می رود 
و این؛ بزرگ ترین مصیبت است.

ارشاد القلوب، ج 1،ص 74
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32

صبر بر طاعت 21

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبَر َعَلى َطاَعِة اهلِل َأْيَسَر ِمَن  ِإنَّا َوَجْدنَا الصَّ
ْبِر َعَلى َعَذابِهِ . الصَّ

ما )اهل بیت( صبر بر طاعت خداوند را از 
صبر بر عذاب او آسان تر دیدیم.

ارشاد القلوب، ج 1، ص 126
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صبر
22 صبر در ترک گناه

        : َقاَل َعلِيٌّ

اْصِبُروا َعَلى َعَمٍل َل ِغَنى لَُكْم َعْن َثَوابِِه َو 
اْصِبُروا َعَلى َعَمٍل َل َطاَقَة لَُكْم َعَلى ِعَقابِهِ .

به  احتیاج  که  عملی  بر  کنید  شکیبایی  و  صبر 
پاداشش دارید و صبر کنید بر ترک عملی که بر 
عذاب آن طاقت ندارید.

األمالی الصدوق، ص 98
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34

صبر در برابر حسود23

 :ادُِق َقاَل الصَّ

َعِم َفِإنََّك لَْن ُتَكاِفَي َمْن  اِْصِبْر َعَلى أَْعَداِء النِّ
َعَصى اهللَ ِفيَك بَِأْفَضِل ِمْن َأْن ُتِطيَع اهللَ ِفيهِ .

در مقابل دشمناِن نعمت )حسودان( صبر کن! زیرا 
بهترین پاسخ در مورد کسي که خدا را معصیت 
تو در  این است که  کرده )و حسادت ورزیده( 

مورد او )با صبر( خدا را اطاعت کنی.

الكافي، ج  2، ص 111     
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صبر
24 صبر بر مشکالت

        : َقاَل َعلِيٌّ

َفِإْن  َعَلْيَك  َيْوٌم  َو  لََك  َيْوٌم  َيْوَماِن  ْهُر  الدَّ
َكاَن لََك َفَل َتْبَطْر َو ِإْن َكاَن َعَلْيَك َفاْصِبر.

روزگار دو روز است )یعنی دو حالت دارد(؛ 
زیانت،  به  روزی  و  است  تو  سود  به  روزی 
پس اگر به سود تو بود سرمست مشو و اگر به 
زیانت بود، بردباری کن! 

اإلرشاد، ج 1، ص 300
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36

صبر در برابر رفتارهای ناشايست25

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َعَلْيِه  ُجِهَل  ِإْن  َو  َيْجَهُل  َل  َحِليٌم  الُْمْؤِمُن 
َيْحُلُم َو َل َيْظِلُم َو ِإْن ُظِلَم َغَفَر َو َل َيْبَخُل 

َو ِإْن بُِخَل َعَلْيِه َصَبَر.

مؤمن بردباری است که جاهالنه رفتار نمی کند 
و اگر با او از روی نادانی رفتار شود؛ او بردباری 
به خرج می دهد، و به کسی ستم نمی کند و اگر 
به او ستمی شد؛ می بخشد، و بخل نمی ورزد و 
اگر مورد بخل دیگران قرار گرفت؛ صبر پیشه 

می کند.

بحار األنوار، ج  64، ص 357    
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صبر
26 صبر در مبارزه با دشمن

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َجُه اهللُ ِمَن الُْحوِرالِْعيِن  َثَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َزوَّ
ُيوِف  ْبُر َعَلى السُّ َكْيَف َشاَء َكْظُم الَْغْيِظ َو الصَّ
َوَجلَّ َو َرُجٌل َأْشَرَف َعَلى َماٍل َحَراٍم  هلِل َعزَّ
َوَجلَّ . َفَتَرَكُه هلِل َعزَّ

هر کس سه خصلت داشته باشد خدا حورالعین را 
به ازدواج او درمی آورد: فرو نشاندن غضب، صبر 
در برابر شمشیرها  برای رضای خدا )به هنگام 
جهاد( و کسی که مال حرامی را به دست آورده 
است ولی برای خداوند، دست از آن باز  می دارد. 

بحار األنوار، ج  66، ص 390



مجموعه گل

38

صبر در برابر حق27

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َقطُّ  َأَحٌد  َيْصِبْر  لَْم  َفِإنَُّه  الَْحقِّ  َعَلى  اِْصِبْر 
َضُه اهللُ َما ُهَو َخْيٌر لَهُ . لَِحقٍّ ِإلَّ َعوَّ

در برابر حق شکیبا باش! چراکه هیچ کس در برابر 
حق تسلیم و شکیبا نیست؛ مگر این که خدا آنچه 

را که بهتر است، به او عطا خواهد کرد.

بحار األنوار، ج  67، ص 107
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صبر
28 صبر در حوادث

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبِر  اِْطَرْح َعْنَك َواِرَداِت اْلُُموِر بَِعَزائِِم الصَّ
َو ُحْسِن الَْيِقينِ .

حوادث و پیش آمدهای ناگوار را با صبر زیاد و 
ُحسن یقین از خود دور کن! 

بحار األنوار، ج  67، ص 181



مجموعه گل

40

صبر بر مشکالت 29

:َقاَل الکاِظُم

اِْصِبْر ُتْؤَجْر َفِإنََّك ِإْن لَْم َتْصِبْر لَْم ُتْؤَجْر َو 
َوَجلَّ . لَْم ُتَردَّ َقَضاُء اهلِل َعزَّ

-مهران گوید: برای امام کاظم نامه نوشتم و در آن 
از قرض و اوضاع نابسامان خود با آن حضرت درد دل 

کردم، امام در پاسخ نوشتند:-
نکنی  صبر  اگر  بگیری؛  پاداش  تا  کن  صبر   
پاداشی نخواهی داشت و )با صبر نکردن( حکم 

خداوند عزّوجل تغییر نمی  کند.

بحار األنوار، ج  67، ص 184
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صبر
30 صبر بهتر

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبُر َصْبَراِن: َصْبٌر ِعْنَد الُْمِصيَبِة َحَسٌن َجِميٌل  الصَّ
َم اهللُ  ْبُر ِعْنَد َما َحرَّ َو أَْحَسُن ِمْن َذلَِك الصَّ
َعَلْيَك.

صبر بر دو گونه است؛ صبر بر مصیبت که خوب  
است و بهتر از آن، صبر بر ترک گناه است.

بحار األنوار، ج  67، ص 184



مجموعه گل

42

صبرِ الزم31

 :َقاَل البَاقُِر

الَْعْبُد بَْيَن َثَلَثِة بََلٍء َو َقَضاٍء َو ِنْعَمٍة َفَعَلْيِه 
ْبُر َفِريَضًة َو َعَلْيِه ِفي  ِفي الَْبَلِء ِمَن اهلِل الصَّ
الَْقَضاِء ِمَن اهلِل التَّْسِليُم َفِريَضًة َو َعَلْيِه ِفي 

ْكُر َفِريَضًة. َوَجلَّ الشُّ ْعَمِة ِمَن اهلِل َعزَّ النِّ

و  بالء  است:  حالت  سه  از  یکی  دارای  بنده 
گرفتاری، قضا و قدر، نعمت و آسایش؛ هنگام بال 
و مصیبت، صبر و بردباری بر او واجب است، در 
مورد قضاء و قدر الهی، تسلیم و هنگام نعمت 

الهي، شکر بر او واجب است .

بحار األنوار، ج 68، ص 43
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صبر
32 صبر؛ نعمتی الهی

        :ادُِق َقاَل الصَّ

ِة الَْبَلِء. ْبَر لََيْنِزُل َعَلى َقْدِر ِشدَّ ِإنَّ الصَّ

صبر)از طرف خدا( به اندازه ي سختی بال داده 
مي شود.

األمالی الصدوق، ص 107
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ثواب صبر33

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

ْبَر َثَوابُُه الَْجنَُّة. ِإنَّ الصَّ

مزدِ شکیبایی، بهشت است .

األمالی الصدوق، ص 41
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صبر
34 صبر و ظفر

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

. َمْن َصَبَر َعَلى َمْن َيْكَرُه َأْدَرَك َما ُيِحبُّ

هر کس بر چیزی که خوش ندارد، صبر کند؛ 
آنچه را که دوست دارد به دست مي  آورد. 

ارشاد القلوب، ج 1، ص 74
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46

پی امدی شیرين35

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َكْم ِمْن َصْبِر َساَعٍة َقْد َأْوَرَثْت َفَرحًا َطِويًل 
ِة َساَعٍة َقْد َأْوَرَثْت ُحْزنًا َطِويًل. َو َكْم ِمْن لَذَّ

چه بسا اندک صبری که شادی طوالني مدت به 
جا گذارد و بسا اندک لّذتی که اندوه طوالنی 

به بار آورد. 

األمالی المفيد، ص 42
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صبر
36 سبب طول عمر

        : َقاَل َعلِيٌّ

ْبُر ُيَناِضُل الَْحَدَثاَن َو الَْجَزُع ِمْن َأْعَواِن  الصَّ
َمانِ . الزَّ

صبر و شکیبایی، با گردش شب و روز مبارزه 
می کند و جزع و بی تابی، آدمی را تباه می نماید.

بحار األنوار، ج  66، ص 410
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48

ثمره ي صبر37

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

ْبِر َعَلى َما َتْكَرُه َخْيراً َكِثيراً. ِإنَّ ِفي الصَّ

صبر در سختی ها، خیر زیادی را به دنبال دارد.

بحار األنوار، ج  67، ص 183
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صبر
38 درپی داشتن گشايش

    :َقاَل َرُسوُل اهلل

َمَع  الَْفَرَج  َأنَّ  َو  النَّْصِر  َمَع  ْبَر  الصَّ َأنَّ  اِْعَلْم 
الَْكْرِب َو َأنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسراً.

بدان که صبر، پیروزی در پی دارد و گشایش، پس 
از مشکالت پیش می آید و هر سختی، آسانی به 
دنبال دارد.

بحار األنوار، ج  67، ص 183
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50

تلخ شیرين39

 :َقاَل الُحَسیُن

إْصِبْر َعَلى الَْحقِّ َو ِإْن َكاَن ُمّراً.

در برابر حق، صبر کن؛ اگر چه تلخ باشد!

بحار األنوار، ج  67، ص 184
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صبر
40 نجات از سختی های برزخ

        :ادُِق َقاَل الصَّ

َلُة َعْن َيِميِنِه  ِإَذا َدَخَل الُْمْؤِمُن َقْبَرُه َكانَِت الصَّ
ى  َكاُة َعْن َيَساِرِه َو الِْبرُّ ُمِطلٌّ َعَلْيِه َو َيَتَنحَّ َو الزَّ
اللََّذاِن  الَْمَلَكاِن  َعَلْيِه  َفِإَذا َدَخَل  نَاِحَيًة  ْبُر  الصَّ
َكاِة َو الِْبرِّ  َلِة َو الزَّ ْبُر لِلصَّ َيِلَياِن ُمَساَءلََتُه َقاَل الصَّ
ُدونَُكْم َصاِحَبُكْم َفِإْن َعَجْزُتْم َعْنُه َفَأنَا ُدونَُه.
طرف  در  نماز  شود؛  قبر  داخل  مؤمن  چون 
بر  نیکی،  و  چپ  طرف  در  زکات  راست، 
گوشه ای  در  هم  صبر  و  افکند  سایه  سرش 
قرار گیرد. هنگامی که دو فرشته برای سوال و 
جواب مي رسند، صبر به نماز و زکات و نیکی 
اگر  باشید!  مؤمِن خود  رفیق  مراقب  می  گوید: 
ناتوان ُشدید؛ من به فریاد او خواهم رسید!

 

بحار األنوار، ج 68، ص 73
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