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 مترجم پیشگفتار

روش ساخت، با کتاب ناب خود بر  نسپاس خدایی را که خطوط کلی دین را برایما

ما منت نهاد، آن را یگانه قانون، داور، و مرجع جهان و جهانیان کرد تا منافع مردمان بدان 

چه تقدیر کرده و  ی آن پس او را بر همه. ر گرددسامان یابد و بنیادهای حق بدان استوا

 .تدبیر فرموده است سپاس و ستایش سزاست

صلوات و درود او بر آن پیامبرش که آشکارا به فرمان وی بانگ برآورد و قوانین بهتر 

و نیز درود بر خاندان و  صی بشری پیاده نمود، محمد پیامبر خدا زیستن را در جامعه

 .یاران وی باد

رویدادها و حوادث جهان مادی و نیز تحوالت اجتماعی بشر همچون  مسلماً

ها بر اساس قانون ثابتی  تصادفی نیست بلکه وقوع آن...  تی و بدبختی، بقا، فنا وخوشبخ

ی گیتی نهاده  دادن و حاکم بر سرنوشت بشر آن را در پهنه است که خداوند توانای کار

 :خداوندندناپذیر  یل و تحویلهای تبد این قوانین ثابت همان سنت. است

ۖ َولَن ََتَِد لُِسَّنِت  ّلَلِ ٱفَلَن ََتَِد لُِسَّنِت ﴿
 [.34: فاطر] ﴾٤٣ََتۡوِيٗلا  ّلَلِ ٱَتۡبِديٗلا

یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی  هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی»

 .«یافت

ابتالء عبارت است از . تهای خداوند ابتالی انسان به خیر و شر اس یکی از سنت

سان  سنت ابتالی خداوند در بندگان بدین. امتحان و آزمایش انسان در سختی و آسایش

و ها  مثل بیماری، فقر، سختیفرسا،  ور شر و طاقتامتعالی بندگان را با  است که باری

معضالت دیگر و با امور خیر مثل دادن نعمت و ثروت و آسایش و ایجاد رفاه و سالمتی 

شر به خاطر آن است که دانسته شود چه ابتال به خیر و . کند امتحان می... نیازی و  بی و
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. ها و بالها شکیباست کسی در برابر مواهب الهی سپاسگذار و چه کسی در مقابل سختی

 :فرماید خداوند بلندمرتبه می

﴿ ِ ِ ٱَوَنۡبلُوُكم ب ۖ ِإَوََلَّۡنا تُرَۡجُعوَن  ۡۡلَۡيِ ٱوَ  لَشّ  [.43: األنبیاء] ﴾٣٥فِۡتَّنةا
 .«آزماییم  می( نیک و آسایش)و خیر ( بد و سختی)آزمایش به شر  راهو شما را از »

طلبد و گاهی  آزمایش انسان گاهی در گشایش در نعمت است که شکر و سپاس را می

در گرفتن نعمت و تنگی در مال و نقصان در جان و زیان و ضرر است که صبر و 

 .دارد شکیبایی الزم می

بنابراین انسان در هر حال مورد آزمون خداست که محنت و رنج و سختی و دشواری 

 . سپاس و شکرمقتضی صبر است، و محنت و نعمت مقتضی 

تر از  تواند صبر پیشه کند و این نوع صبر آسان  تر می راحتها  انسان در مقابل دشواری

ترین  توان گفت بزرگ می ها و به جا آوردن شکر و سپاست است، و صبر در مقابل نعمت

ترین آزمایش بندگان نعمت و منحت خداوندی است و چه حکیمانه فرموده  و سخت

بلینا بالرضاء فصربنا وبلینا »: فرماید آن جا که می ساست فاروق اعظم، عمربن خطاب
به زیان آزموده شدیم و شکیبایی کردیم و به نعمت آزموده شدیم و »: «بالرساء فلم نصرب

 .«ت را به جا نیاوردیمشکر نعم

 .ی ابتال صبر است و صبر در ارتباط با ایمان جایگاه بسیار ارزنده و واالیی دارد الزمه

جای قرآن به نوعی مورد  یترین خلق و خوی قرآنی است که در جا صبر درخشنده

چه را که  صبر در قرآن عبارت از این است که انسان آن. عنایت پروردگار واقع شده است

 /امام غزالی. ش خوشایند است برای جلب رضایت خدا بر خود هموار گرداندبرای
جسمانی و نفسانی، صبر جسمانی گاهی عبارت است از : صبر دو گونه است: فرماید می

تحمل کارهای دشوار و زیر بار نرفتن و گاهی تحمل بردباری در برابر ضربات سخت و 

هرگاه با موازین شرع منطبق باشد های سهمگین، صبر جسمانی  بیماری شدید و زخم
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و صبر مورد نظر شرع که همواره پسندیده است، صبر نفسانی است . صبر پسندیده است

 8.که عبارت است از بازداشتن خویش از هوس دلخواه و ناروا

خاطر ارزش دینی و اخالقی آن است، صبر یک فضیلت  توجه فراوان قرآن به صبر به

ک ضرورت است و ترقی و تعالی و تکامل آدمی جز در اخالقی ثانوی نیست، بلکه ی

کدام  اگر صبر نباشد سعادت و خوشبختی فرد و جامعه هیچ. پذیر نیست ی آن امکان سایه

بنابراین صبر هم یک ضرورت . صبر نه دین پایدار است و نه دنیابدون . میسر نیست

 .2دنیوی است و هم یک ضرورت دینی

 : اند اندیشمندان گفته. ند، بر اثر صبر نوبت ظفر آیدصبر و ظفر هر دو دوستان قدیم

 .شیرین دارد صبر تلخ است ولی برِ -

 .گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی -

 .هر که را طاوس باید، رنج هندوستان کشد -

. گیرند ها قرار می ها و ناخوشی تر در معرض آزارها و مصیبت شک اهل ایمان بیش بی

 .دهد تر خود را نشان میبالطبع ضرورت صبر در این جا بیش

اش تحمل و  ها الزمه ی این همه...  های مالی و جانی، از دست رفتن عزیزان زیان

در طول تاریخ بندگان خاص خدا، انبیاء و صلحا سخت مورد آزمون قرار . بردباری است

در ابلیس در برابر آدم، نمرود در برابر ابراهیم، فرعون در برابر موسی، ابوجهل . اند گرفته

تر مورد  ها بیش طبیعی است که پس از انبیا مؤمنان نسبت به دیگر انسان... . برابر محمد و 

 . گیرند آزمون سخت خدا قرار می

 :فرماید که حافظ می چنان

 تررر اسررت هررر کرره در ایررن بررزم مقرررب
 

 دهنرررد تررررش مررری جرررام برررال بررریش 
 

__________________________ 

 .با اندکی تلخیص 0احیاء علوم الدین، ج  -8

 .80-80الصبر فی القرآن، شیخ قرضاوی ص  -2
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. ی دینداری صبر است هتوان گفت واالترین و باالترین درج با توجه به آیات قرآنی می

ی خدا به هر کجا که  و بندگان شایسته. ترین ویژگی اهل ایمان صبر است و بزرگ

ی خوشبختی دنیا  قرآن صبر را کلید هر نیکی و دروازه. اند در پرتو صبر بوده است رسیده

 . و آخرت دانسته است

تال و صبر جایگاه دکتر عبداهلل عبادی از علمای معاصر اسالمی در این کتاب در باب اب

 .آن در ایمان مطالبی بسیار نیکو و علمی نوشته است

مؤلف حفظه اهلل ابتدا تعریفی جامع و مانع از ابتال و صبر بیان کرده و سپس به آیات و 

تال اشاره نموده و صبر را به بد و نیک تقسیم کرده است و احادیث در موضوع صبر و اب

در پایان . اند یگاه صبر در ایمان را بیان فرمودهدر ادامه حقیقت، اقسام، آداب و جا

. کنند ی دعوت به سوی حق معرفی می قهرمانانی از بردباران در طول تاریخ در عرصه

و در پایان از محنت قاضی شریک بن عبداهلل سخن گفته  ؛از صبر ابراهیمنخست 

ادا کرده و به راستی با اختصاری که در گزینش مطالب وجود دارد حق مطلب را . است

 .خداوند به وی جزای نیک عطا فرماید. بحثی علمی ر تربیتی خوبی ارائه داده است

های  ی مطالب مؤلف را با عباراتی روان و به دور از پیچیدگی مترجم کوشیده همه

و روایات را االمکان مصدر احادیث  احادیث را تخریج و حتی. ادبی ترجمه نماید

پرانتز قرار داده و گاهی  از به توضیح و اضافات داشته درمشخص کند و مواردی را که نی

 .ها نماید ای به آن در پاورقی اشاره

به هرحال مترجم کوشیده حق مطلب را به مقدار توان ادا کند و داوری را به 

 .أقول قولی هذا و استغفراهلل العظیم. گذارد خوانندگان وا می

 داری گلهخبر  ابوضیاء الدین محمود خوش

 اهلل مع دینی فرهنگی و آموزشی امام شافعی رحمهمجت

 



 

 
 

 معرفی مؤلف

پدرش شیخ عبدالرحیم . باشد مؤلف این کتاب دکتر عبداهلل عبادی فرزند عبدالرحیم می

گشای  امام جمعه و جماعت عسلویه و مردی فاضل، عالم، قاضی و مرجع دینی و گره

 .اجتماعی منطقه در زمان خود بودمشکالت 

ش در عسلویه که امروز پایتخت اقتصادی کشور به شمار .  ره8382 دکتر در سال

فرستد  دار می شیخ عبدالرحیم فرزندش عبداهلل را از همان کودکی به گله. رود متولد شد می

وی . ذ کندتلمّ /تا در محضر استاد فرزانه مفتی فارس عالمه شیخ احمد سعادتی

دار آموخت و  نزد استاد در گلهدروس مقدماتی مثل صرف و نحو و فقه و حدیث را 

جا توانست ضمن امرار معاش نزد برخی از  چندسالی بعد به کشور قطر عازم شد و در آن

اما فضل حرم مکی و مدنی در کنار مسجد حضرت رسول و قبر . علما علم را فراگیرد

و  صالحرام و اماکن مقدس دیگر که پیامبر ی مشرفه و مسجد و کعبه صمطهر پیامبر

ی علم را به سوی  اند عبداهلل شیفته ها قدم گذاشته و نورافشانی کرده ن باوفایش در آنیارا

حرم مکی و )حجاز طلبید و به کشور عربستان سعودی مسافرت کرد تا در جوار حرمین 

. و در کنار مرقد رسول اکرم و مسجد الرسول و مسجدالحرام علم را فرا گیرد( حرم مدنی

خواند و دوباره به کشور قطر  و راهنمایی را در مدارس رسمی میجا دروس ابتدایی  در آن

گردند، در این موقع که به بلوغ عقلی و سنی رسیده بود ضمن تشکیل خانواده از  برمی

رساند و این  شود، لذا دوران دبیرستان را در کشور قطر به پایان می نمیتحصیل علم غافل 

وار بار دیگر  شیخ بزرگ. شود منوره افتتاح میی  در زمانی است که دانشگاه اسالمی مدینه

ی منوره  گردند و در جوار مسجدالنبی در دانشگاه اسالمی مدینه می به کشور عربستان بر

دانشگاه  میالدی موفق به اخذ لیسانس از 8122شوند و در سال  مشغول به تحصیل می

مصر موفق به اخذ فوق  میالدی از دانشگاه األزهر 8121در سال . گردد ی منوره می مدینه
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فقه و )  م در فقه مقارن رشته8118-12شوند و در سال  ی فقه مقارن می لیسانس در رشته

 .شوند موفق به اخذ دکترا می( قانون

های  استاد فرزانه در زمان تحصیل و نیز بعد از آن از تدریس و حضور در عرصه

عربستان سعودی در مدارس  ای غافل نبوده و در ایام تحصیل در قطر و اجتماعی لحظه

های سعودی  شود در دانشگاه التحصیل می که فارغ بوده است، و بعد از اینمشغول تدریس 

 .شود کند و پس از بازنشستگی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه قطر می و قطر تدریس می

برند باز  که در بازنشستگی به سر می کنند و با این وی اینک در کشور قطر زندگی می

 .هم برای تألیف و نشر علم در تالش و کوشش هستند

های علمی، ادبی، تاریخی و اخالقی کتاب و مقاله  دکتر عبداهلل حفظه اهلل در زمینه

ای از  مترجم در سال گذشته در دوحه قطر با مؤلف دیدار داشت و با پاره. اند  نوشته

این استاد فرزانه او را به های  ی کتاب مند گردید تا با ترجمه تألیفات او آشنا شد و عالقه

مند شوند و از جهتی  های علمی وی بهره ی علمی معرفی کند تا از اندوخته جامعه

ها وی را  ی کشور اسالمی که به علت دور بودن استاد از محیط آن فرزندان این خطه

با عالقه اند با او آشنا شده و بدانند که با امکانات کم مادی و علمی آن زمان، وی  نشناخته

های بزرگ اسالمی از او کسب فیض  رسد که دانشگاه و تالش خود به جایی می

 .نمایند می

امید است که جوانان امروز منطقه از زندگی سرشار از علم و دانش استاد فرزانه درس 

ی اسالمی با علم و  و خود را برای احیای فکری جامعه. بگیرند و راه او را دنبال نمایند

کنند و میراث بزرگ اندیشمندان اسالمی را زنده کنند و افتخارآفرینان کشور و  تقوا آماده

 .استان باشکوه خود بوشهر شوند



 

 
 

 ی مؤلف مقدمه

ی مؤمنان  کننده دیدگان و بیچارگان و آزمایش ی رنج کننده ستایش خدای را، امتحان

دیدگان  سرود رنج گان و راستگو، پشتیبان شکیبایان، و درود و سالم بر پیشوای تقواپیشه

 .صبرپیشه، و درود و سالم بر خاندان و یارانش

های الهی، جزء  های گوناگون آزمون که در این دنیا انواع صبر بر رنج و صورت بدان

جدانشدنی ایمان به تقدیر الهی است و ایمان به تقدیر الهی خواه نیک و خواه بد رکنی از 

ایمان به خدا، فرشتگان، »: ن ایمان شش تاستدانیم ارکا که می چنان. ارکان ایمان است

 8.«های آسمانی، پیامبران، روز قیامت و به تقدیر الهی خواه نیک و خواه بد کتاب

کسی که به تقدیر خیر و شر ایمان نداشته باشد و نپذیرد که هر دو از جانب خداوند 

 .گمان ایمان چنین شخصی پذیرفته نیست است بی

ی دید انسان است، ولی نسبت به آفریدگار خیر  امور از زاویهکه خیر و شر بودن  بدان

. کند چراکه پروردگار جز خوب و نیک مقدر نمی. ی امور خیر و نیک است و شر، همه

به عنوان مثال مرگ از نظر انسان بد است و زندگی خوب، ولی در پیشگاه خدای سبحان 

 .هر دو خوب و نیک است

نسبت انسان دارایی خوب است و مستمندی بد، ولی چنین دارایی و مستمندی، به  هم

به نسبت آفریدگار نیک و بد هر دو خیر است، و هر چیز را در جای مناسب خود قرار 

 :داده است

ن تَۡكَرُهواْ َشۡي ﴿
َ
ن َُتِباواْ َشۡي  ٔا وََعىََسٓ أ

َ
ل َلُكۡمو وَ  ٔا ا َوُهَو َيۡيل َلُكۡمۖ وََعىََسٓ أ  ّلَلُ ٱا َوُهَو َّرّ

ّنُتۡم ََل َتۡعلَُموَن يَ 
َ
 [.652: ةالبقر] ﴾٢١٦ۡعلَُم َوأ

__________________________ 

قسمتی از حدیث معروف به حدیث جبرئیل است که امام مسلم آن روایت کرده است، کتاب ایمان،  -8

  31ش، ح : باب اإلیمان واإلسالم واإلحسان
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دارید و آن برای شما خوب است، و چه بسا چیزی را  چه بسا چیزی را خوش نمی»

 .«دانید داند و شما نمی دوست بدارید و آن برای شما بد است، و خدا می

د و گناه در هستی چیز بدی جز گناه و عوامل آن وجود ندار»: گوید امام ابن قیم می

زند، زیرا عامل گناه، ستم و نادانی است و این دو از خود بنده  هم از خود بنده سر می

ی  و همه. نیازی است ، دانش، کاردانی و بی(سپاس)طور که عامل خوبی حمد  است، همان

و ( کاردانی)ها اموری ذاتی پروردگار سبحان است، ذات پروردگار مستلزم حکمت  این

ی ذات بنده نادانی و ستمگری است، دانش و عدالتی هم  ست و الزمهخوبی، و سخاوت ا

 8.«که در بنده است از فضل خدا نشأت گرفته و به ذات بنده تعلق ندارد

که بر زبان پیامبر  شک شدنی است چنان چه خداوند بخواهد، و تقدیر کند بی بدان آن

روزی پشت سر »: گوید می سسراستگوی راستگو دانسته شده وارد است، عبداهلل بن عبا

ای نوجوان من مفاهیمی را : سوار بودم، آن حضرت به من فرمودند( بر چهارپایی)پیامبر 

به طاعت و فرمانبری از او )خدا را پاس دار، تا او نیز تو را پاس دارد، : آموزم به تو می

خدای را  ،(ها و رخدادهای دنیا و آخرت حفظ کند تو را در فراز و نشیببپرداز تا او نیز 

خواه و هرگاه دار تا او را پیش روی خود بیابی، هرگاه چیزی خواستی از خداوند ب پاس

خواستی کمک بجویی، از خداوند کمک بجوی، و بدان که اگر تمام امت گرد هم آیند تا 

با چیزی به تو سود رسانند نتوانند مگر با چیزی که خداوند برایت نوشته باشد و اگر 

که خداوند به د تا با چیزی به تو زیانی برسانند نتوانند مگر با چیزی همگی گرد هم آین

 2.«اند  ها برداشته شده و کاغذها خشک شده زیان تو نوشته باشد، قلم

و  ها ی مصیبت چنان بدان که این امت مطابق فرمایش پیامبرش، به واسطه هم

البته به شرط  ،گیرد امیرا فر ها شود، رحمت خداوند آن هایی که در دنیا متحمل می سختی

__________________________ 

 .830هجرتین، ص طریق ال -8

( 2083)ح  ۀمۀ القیاصف: ۀ ـ کتابعۀ و ساعۀ ساحنظلاین حدیث در سنن ترمذی در باب ر ولکن یا  -2

 .حدیث حسن صحیح است: فرماید است و ترمذی می



 05  ی مؤلف مقدمه

و پاداش آن را از آفریدگار  دکه صبر پیشه کند و کار خویش را به خداوند واگذار آن

 .بجویند مرتبه بلند

َّمٌة َمرُْحوَّمٌة لَيَْس َعلَیَْها »: فرمودند صی خدا گوید که فرستاده سابوموسی
ُ
َّمِتي أ

ُ
أ

َرةي  ُل  :ّْنیَاإيَّنَما َعَذاُبَها ِفي ادلّ  ،َعَذاٌب ِفي اآلخي َتُ  ،الَّزالَزي امت من، امت رحمت »: «َواْْلَاَليَا ،َوالْفي

: شده است، در آخرت عذابی بر او نیست، بلکه عذابش در این دنیاست، که عبارتند از

 .«ها ها، کشتار و مصیبت ها، زمین لرزه فتنه و آشوب

رد، چون از روزی نماز خواند و آن را طوالنی ک صرسول خدا: گوید سمعاذبن جبل

من نماز : فرمود! نماز فارغ شد، پرسیدیم ای رسول خدا، امروز نماز را طوالنی کردی

به من داد و یکی دو تا : ترغیب و ترهیب خواندم، سه چیز از خداوند برای امتم خواستم

ها چیره نگرداند، این را به من  رد کرد، از او خواستم که دشمنی غیر از خودشان بر آن

شدن عمومی و مانند اقوام گذشته نابود  از او خواستم که امتم را با غرق عطا کرد و

شان را در میان خودشان  نفرماید، ای را هم به من دادند، و از او خواستم که دشمنی

 8.«نگرداند، این درخواست را رد کرد و به من نداد
 

 دکتر عبداهلل عبدالرحیم عبادی

 م 19/1/9111ق برابر با . هـ  91/5/9191دوحه 

__________________________ 

 .اند رجال حدیث ثقه: این حدیث را ابن ماجه روایت کرده و فرموده است -8





 

 
 

 تعریف ابتال و صبر

وأباله وابتاله . باله اهلل بخری أو رش، یبلوه بلوا  »: در مختار الصحاح آمده است: ابتالء

 [.او را آزمایش کرد( ]به معنی امتحنه «ابتالء

شود و هم بر بدی و  بالء هم بر خوبی اطالق می: گوید ابو هیثم می: گوید قرطبی می

اش را با نعمت زیباسازی  خدای عزوجل بنده. است( اهآزمون جانک)اصل آن محنت 

کند تا  وی را امتحان کند و به مصیبتی که خوش ندارد دچار میآفریند تا سپاسگزاری  می

 .اطالق شده است« بال»بنابراین به آزمون خوب و بد هر دو . که شکیباییش را بیازماید

 :شاعر گوید

 ًذا ابتلیتتتتتتت  بجاهتتتتتتت   تتتتتتت   تتتتتتتاقالإ
 

   بعاقتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت إذا ابتلیتتتتتتتتتتت 
 

ی فرد دانایی  ی فرد نادانی گرفتار شدی دانا باش و چون به وسیله چون به وسیله»

 .«گرفتار شدی نادانی مکن

ی ابتالء به کار گرفته  بینیم در این شعر برای همراه شدن با دانا و نادان هر دو کلمه می

 .شده است

نگرانی آمده  داشتن خویشتن از دل به معنی نگه «الصرب»ی  در مصباح منیر، واژه: صبر

 ﴾َنۡفَسَك  ۡصِِبۡ ٱوَ ﴿ حبسه او را نگه داشت( صبره)از باب ضرب یضرب، . است
و در حدیث در مورد مردی که کسی را گرفته بود و . «خودت را پایبند کن» [28:  ف]

ُوا الَصابيرَ ا»: فرمود صکسی دیگر او را کشت، پیامبر قاتل را »: «ْقتُلُوا الَْقاتيَل َواْصربي

 8.«قصاص و گیرنده را زندانی کنید

__________________________ 

یقتل القاتل ویجبر الصابر : به لفظ 8211حدیث  022ص  1این حدیث در مصنف عبدالرزاق جزء  -8

 .آمده است
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 برخی آیات و احادیث در موضوع آزمون الهی و صبر 

 لهیآیات آزمون ا

 (آزمایش شدن به مصیبت)ی آزمایش به بدی  آیاتی درباره -1

ء  ّمَِن  َوََلَۡبلَُوّنَُكم﴿ ۡمَوٰلِ ٱَوَنۡقص  ّمَِن  ۡۡلُوعِ ٱوَ  ۡۡلَۡوِف ٱبََِشۡ
َ
ّنُفِس ٱوَ  ۡۡل

َ
ِ  ّثلََمَرٰتِِ ٱوَ  ۡۡل َوبَّشِ

 [.511: ةالبقر] ﴾١٥٥ لَّصِِٰبِينَ ٱ
ها  ها و میوه و یقیناً شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جان»

 .«آزماییم و به شکیبایان مژده بده می( ها محصوالت و فرآورده)

َص  ّلَلُ ٱَوَِلَۡبَتِِلَ ﴿ ُدورِ ٱَعلِيُمۢ بَِذاِت  ّلَلُ ٱَما ِِف قُلُوبُِكۡمو وَ َما ِِف ُصُدورُِكۡم َوَِلَُمّحِ  ﴾١٥٤ لّصا
 [.433: آل  مران]

های  چه را که در دل هایتان دارید بیازماید و آن چه را که در سینه تا که خداوند آن»

 .«ها داناست شماست پاک سازد و خداوند به راز سینه

 [.44: حممد] ﴾لَّصِِٰبِينَ ٱِمّنُكۡم وَ  ِدينَ لُۡمَجٰهِ ٱَحََّتٰ َنۡعلََم  َوََلَۡبلَُوّنَُكمۡ ﴿
 .«ییم تا مجاهدان و شکیبایان از شما را شناسایی کنیمآزما و حمتاً شما را می»

ّنُفِسُكمۡ ﴿
َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
 [.481: آل  مران] ﴾۞ََلُۡبلَُوَن ِِفٓ أ

 .«هایتان آزموده خواهید شد هایتان و جان حتماً در مال»

ا  لُۡمۡؤِمُّنونَ ٱ ۡبُتِِلَ ٱ ُهَّنالَِك ﴿  [.44: األحزاب] ﴾١١َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزاَلا َشِديدا
 .«جا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند آن»

و إَِن  لُۡمۡؤمِّنِيَ ٱَوَِلُۡبِِلَ ﴿ [41: األنفال] ﴾١٧َسِميٌع َعلِيمل  ّلَلَ ٱِمّۡنُه بََٗلٓءا َحَسّناا
8. 

__________________________ 

این آیه مفهوم ابتال را ندارد، زیرا یبلی از باب افعال است، متأسفانه بسیاری از مترجمان قرآن نیز این  -8

 .اند کلمه را اشتباهاً به معنی آزمایش آورده



 09  تعریف ابتال و صبر

 .«خدا شنوا و داناست رایز د؛یازمایب کوین یشیخود به آزما یسوو مؤمنان را از »

َۡبلَُواْ َبۡعَضُكم بِبَۡعض   ِمّۡنُهۡم َوَلِٰكن ّنَتَصَ َل  ّلَلُ ٱَولَۡو يََشآُء ﴿  [.3: حممد] ﴾َّلِ
برخی از ( خواهد می)گرفت ولی  خواست خداوند از ایشان انتقام می و اگر خدا می»

 .«مایدشما را با برخی دیگر بیاز

﴿ ٓ َما
َ
َهََٰنِ  ۥَفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  ۡبَتلَىٰهُ ٱإَِذا َما  َوأ

َ
ٓ أ  [.41: الفجر] ﴾١٦َفيَُقوُل َرّّبِ

اگر او را بیازماید و روزی را بر وی تنگ سازد، گوید پروردگارم مرا خوار داشته »

 .«است

 ی آزمایش به خوبی آیاتی درباره -2

 :اند خدای تعالی فرموده

ۡرِض ٱَجَعۡلَّنا َما لََعَ  اإِّنَ ﴿
َ
ۡحَسُن َعَمٗلا  ۡۡل

َ
ُهۡم أ يا

َ
 [.1: الک ف] ﴾٧زِيَّنةا لََها َِلَۡبلُوَُهۡم أ

قرار ( زمین)چه را که بر زمین است، آرایش و زینت برای آن  در حقیقت ما آن»

 .«ها در عمل نیکوتر است یک از آن ایم تا آنان را بیازماییم که کدام داده

ۖ قَاَل َهٰ ﴿ ۡكُفُر
َ
ۡم أ
َ
ۡشُكُر أ

َ
ۡضِل َرّّبِ َِلَۡبلَُوِِنٓ َءأ

 [.34: النم ] ﴾َذا ِمن فَ
کنم یا ناسپاسی  این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزاری می»

 .«کنم می

ّنُفِسُكمۡ ﴿
َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
 [.481: آل  مران] ﴾۞ََلُۡبلَُوَن ِِفٓ أ

 .8«هایتان آزموده خواهید شد جانهایتان و  حتماً در مال»

َتَمُهنَ  ۥَم َرباهُ  ۧإِبَۡرِٰه  ۡبَتَِلٓ ٱ۞ِإَوذِ ﴿
َ
 [.561: ةالبقر] ﴾بَِكلَِمٰت  فَأ

گاه که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود، پس به انجام رسانید  و به یادآور آن»

 .«ها را آن

__________________________ 

 .این آیه را مؤلف در ابتالء به چیز بد هم آورده است -8
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َما﴿
َ
نَسٰنُ ٱ فَأ ۡكَرَمهُ  ۥباهُ رَ  ۡبَتلَىٰهُ ٱإَِذا َما  ۡۡلِ

َ
ۡكَرَمِن  ۥَوَنَعَمهُ  ۥفَأ

َ
ٓ أ  ﴾١٥َفَيُقوُل َرّّبِ

 .[43:الفجر]

پس اما انسان چون پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت »

 .«پروردگارم مرا گرامی داشته است: دهد، گوید

 ی آزمایش به خوبی و بدی، هر دو آیاتی در بردارنده -3

ۡصَحَٰب  إِّنَا﴿
َ
 [.41: القلم] ﴾ۡۡلََّنةِ ٱبَلَۡوَنُٰهۡم َكَما بَلَۡوّنَآ أ

 .«که آزموده بودیم صاحبان باغ را ما آنان را بیازمودیم، چنان»

﴿ ِ  [.418: األ راف] ﴾١٦٨لََعَلُهۡم يَرِۡجُعوَن  اتِ  َٔ لَسّيِ ٱوَ  ۡۡلََسَنِٰت ٱَوَبلَۡوَنُٰهم ب
به راه )ایم، باشد که  آزموده( ها مشقت)ها  و بدی( ها نعمت)ها  و آنان را با نیکی»

 .«بازگردند( راست

﴿ ِ ِ ٱَوَنۡبلُوُكم ب ۖ ِإَوََلَّۡنا تُرَۡجُعوَن  ۡۡلَۡيِ ٱوَ  لَشّ  [.43: األنبیاء] ﴾٣٥فِۡتَّنةا
 .«آزماییم می( آسودگی)و نیک ( سختی)و شما را از راه آزمایش به بد »

مَ  ّلَلُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿
ُ
َۡبلَُوُكۡم ِِف َمآ َءاتَىُٰكمۡ َۡلََعلَُكۡم أ  [.14: ةاملائد] ﴾ةا َوِٰحَدةا َوَلِٰكن َّلِ

چه  خواهد شما را در آن داد، ولی می خواست شما را یک امت قرار می و اگر خدا می»

 .«به شما داده بیازماید

َۡبلَُوُكۡم ِِف َمآ َءاتَىُٰكمۡ ﴿  [.413: األنعام] ﴾َّلِ
 .«داده بیازمایدچه به شما  تا شما را در آن»

 ی صبر برخی آیات درباره

 :اند خدای تعالی فرموده

َها﴿ يا
َ
أ ْ  ََّلِينَ ٱ ََيٓ ْ ٱَءاَمُّنوا وا ْ وَ  ۡصِِبُ ْ َوَرابُِطوا ْ ٱَوَصابُِروا  ﴾٢٠٠لََعَلُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ّلَلَ ٱ َتُقوا

 [.244: مران آل]



 10  تعریف ابتال و صبر

، محنت کشید و برای اید بردباری کنید و پایداری ورزید ای کسانی که ایمان آورده»

 .«جهاد آماده باشید، و تقوای خدا داشته باشید باشد که رستگار شوید

ونَ ٱإَِنَما يَُوََّف ﴿ ۡجرَُهم بَِغۡيِ ِحَساب   لَّصِِٰبُ
َ
 [.44: الزمر] ﴾١٠أ

 .«شود شمار و به تمام داده می شان بی در حقیقت بردباران پاداش

ء  ّمَِن  َوََلَۡبلَُوّنَُكم﴿ ۡمَوٰلِ ٱَوَنۡقص  ّمَِن  ۡۡلُوعِ ٱوَ  ۡۡلَۡوِف ٱبََِشۡ
َ
ّنُفِس ٱوَ  ۡۡل

َ
ِ  ّثلََمَرٰتِِ ٱوَ  ۡۡل َوبَّشِ

 [.511: ةالبقر] ﴾١٥٥ لَّصِِٰبِينَ ٱ
ها  ها و میوه و یقیناً شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جان»

 .«آزماییم و به شکیبایان مژده بده می( ها محصوالت و فرآورده)

ْ ٱفَ ﴿ وا و َوُهَو َيۡيُ  ّلَلُ ٱَحََّتٰ ََيُۡكَم  ۡصِِبُ  [.81: األ راف] ﴾٨٧ لَۡحِٰكِميَ ٱبَۡيَّنَّنا
 .«بردباری کنید تا که خداوند میان ما داوری کند و او بهترین داوران است»

ۡيَباَرُكۡم َوَنۡبلُوَ  لَّصِِٰبِينَ ٱِمّنُكۡم وَ  لُۡمَجِٰهِدينَ ٱَحََّتٰ َنۡعلََم  َوََلَۡبلَُوّنَُكمۡ ﴿
َ
ْ أ  ﴾٣١ا

 [.44:حممد]
 .«آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان از شما را شناسایی کنیم و حتماً شما را می»

واْ َوَتَتُقواْ فَإَِن َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ﴿ ُمورِ ٱِإَون تَّۡصِِبُ
ُ
 [.481: آل  مران] ﴾١٨٦ ۡۡل

( مقصود)های سترگ از کار( خصلت)اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، یقیناً این »

 .«است

ۡحَسِن َما ََكّنُواْ َيۡعَملُوَن  ََّلِينَ ٱَوََلَۡجزِيََن ﴿
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ٓواْ أ  [.61: النح ] ﴾٩٦َصَِبُ

کردند،  چه می و به کسانی که صبر پیشه کردند پاداششان به حسب نیکوترین آن»

 .«دهیم می

ْولُواْ  ۡصِِبۡ ٱفَ ﴿
ُ
 [.43: األحقاف] ﴾راُسلِ لٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَِبَ أ

 .«که صاحبان همت عالی از فرستاده شدگان بردباری نمودند بردبار باش چنان»

ۡعُينَِّنا ۡصِِبۡ ٱوَ ﴿
َ
 [.38: الطور] ﴾ِۡلُۡكِم َرّبَِك فَإِّنََك بِأ
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 .«پس برای حکم پروردگارت صبر پیشه کن که تو زیر نظر مایی»

ْ َوتَذۡ ﴿ ْ َفتَۡفَشلُوا ْو ٱَهَب رِيُحُكۡمۖ وَ َوََل تََنٰزَُعوا ٓوا  ﴾٤٦ لَّصِِٰبِينَ ٱَمَع  ّلَلَ ٱإَِن  ۡصِِبُ
 [.31:األنفال]

شما از بین برود و شکیبایی  تو با یکدیگر نزاع مکنید که سست شوید و مهاب»

 .«ورزید

 ی صبر برخی احادیث درباره

 :ی ابتالء و صبر آمده بسیار است از آن جمله احادیثی که درباره

گفتم ای رسول خدا، کدام : گوید روایت است که می سبی وقاصا ناز سعد ب -8

ّْمثَُل »: شود؟ فرمود تر آزموده می گروه از مردم سخت
َ
ُوَن ُثَم اْْل نْبيیَاُء ُثَم الَصاِلي

َ
اْْل

ينيهي َصاَلبٌَة زي  ينيهي فَإيْن ََكَن ِفي دي ْن اّنَلاسي يُبْتَََل الرَُجُل لََعَ َحَسبي دي ّْمثَُل ّمي
َ
يَد ِفي فَاْْل

َ لََعَ َظْهري  َّقٌة ُخِفَف َعنُْه َوَّما يََّزاُل اْْلَاَلُء بيالَْعبْدي َحََّت َيْمِشي ينيهي ري باََلئيهي َوإيْن ََكَن ِفي دي
یئَةٌ  رْضي لَيَْس َعلَیْهي َخطي

َ
ها  پیامبران، سپس صالحان و سپس کسانی که بدان» :«اْْل

اش  پس اگر در دینداری. شود اش آزموده می ترند، شخص برحسب دینداری شبیه

و اگر در دینداری او . شود پایداری و صالبت باشد در مقدار آزمون او افزوده می

شود و به استمرار انسان مورد آزمایش  ضعف باشد از مقدار آزمون وی کاسته می

رود که گناهی بر او نیست و  که در حالی بر زمین راه می گیرد تا این قرار می

 8.«است  را پاک کرده صبرش گناهانش

: فرموده است صپیامبر خدا: روایت است که گفت سو از أبی سعید خدری -2

َن الَصرْبي » وَْسُع ّمي
َ
ْن َعَطاٍء َخْْيٌ َواَل أ َحٌد ّمي

َ
َى أ ْعطي

ُ
تر  بخششی بهتر و گسترده»: «َوَّما أ

2.«ر به کسی داده نشده استاز صب
 

__________________________ 

 .باشد حدیث را ترمذی روایت کرده و فرموده است حدیث صحیح می این -8

 .8120این حدیث را ترمذی روایت کرده است، ح  -2
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 :فرمایند می صرسول خدا گوید که در روایتی می سابو یحیی صهیب بن سنان -3

َصاَبتُْه ََسَ »
َ
ني إيْن أ يلُْمْؤّمي َحٍد إياَل ل

َ
ْمَرهُ لُُكَُه َخْْيٌ َولَيَْس َذاَك ْلي

َ
ني إيَن أ ْمري الُْمْؤّمي

َ
اُء َعَجبًا ْلي

اُء َصرَبَ فَََكَن َخْْيًا ََلُ  َصاَبتُْه رََضَ
َ
ن، شگفتا از کار مؤم»: «َشَكَر فَََكَن َخْْيًا ََلُ َوإيْن أ

شود، اگر خوشی  ی کارش خیر است، این ویژگی جز برای مؤمن حاصل نمی همه

کند که برایش خیر است و اگر سختی به او برسد بردباری  به او برسد شکر می

8.«کند و این نیز برایش خیر است می
 

، »: فرمودند صپیامبر کی گوید که روایت شده ساز عبداهلل بن مغفل -0 َراَد اَّلَلُ
َ
إيَذا أ

ْمَسَك َعنيه عَ 
َ
ا أ َراَد اَّلَل بيَعبٍْد رََشً

َ
، َوإيَذا أ َّز وََجَل، بيَعبٍْد َخْْيًا َعَجَل ََلُ ُعُقوَبَة َذنْبيهي

یَاَّمةي  ، َحََّت يَُواََّف بيهي يَْوَم الْقي خیری ی  ای اراده هرگاه خداوند در حق بنده»: «بيَذنْبيهي

ای بدی خواهد  ر خداوند در حق بندهاندازد و اگ کند، کیفر او را در دنیا پیش می

دارد، تا بنده به تمام و کمال آن را در  از کیفر نمودن او به گناهش دست نگاه می

2.«روز قیامت دریافت کند
 

ّماً إن عظم اجلّزاء ّمع عظم اْلالء و إن اهلل إذا أحب ّقو»: فرمودند صپیامبر -0
پاداش در بزرگی بزرگی » :«ّمن سخط فله السخطإبتالهم فمن ریض فله الرضا و

آزماید، اگر کسی به  مصیبت است، اگر خداوند گروهی را دوست بدارد آنان را می

آزمون خداوند خشنود باشد خداوند نیز از او خشنود خواهد بود و اگر کسی 

3.«شود ناخشنود شود خداوند نیز از او ناخشنود می
 

__________________________ 

 .2111مسلم، ح  -8

اند و طبرانی از عبداهلل بن مغفل روایت  و حاکم از انس روایت کرده( 8318)این حدیث را ترمذی  -2

 .دانسته استکرده، سیوطی در الجامع الصغیر این حدیث را حسن 

روایت کرده و حدیث را حسن دانسته است، باب ما جاء فی الصبر ( 2322)این حدیث را ترمذی  -3

 .علی البالء
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 صر پیامبردخت: روایت است که گفته است ساز زیدبن اسامه بن زید حارثه -3
کسی را پیش رسول اهلل فرستاد که فرزندم در حال احتضار است، نزد ما بیایید، 

ي تَعاىل ّما أَخَذ َوََلُ ّما »: کسی را فرستاد که سالم بفرستد و بگوید صپیامبر َ َّللي
نَْدهُ بأَجٍل ُمَسََّم، فُمْرها فَلْتَْصرْب َوْْلَْحتَسْب  ٍء عي ست برای خدا»: «أْعَطى، ولُُكّ ََشْ

چه ببخشاید و هر چیزی نزد وی سرانجامی معین دارد، باید  چه بازستاند و آن آن

باز  صدختر پیامبر. «بردباری پیشه کند و خشنودی خدا را بجوید( مادرش)وی 

او را قسم دهد که نزدش بیاید؛ آن حضرت برخاستند و سعد کسی را فرستاد که 

ن ثابت و مردان دیگری ایشان را بن عباده و معاذبن جبل و أبی بن کعب و زید ب

او را در  صآوردند، پیامبر صهمراهی نمودند، کودک را به خدمت پیامبر

زد، ناگهان اشک از چشمان پیامبر  آغوش گرفت، نفس کودک را به شدن می

 صپیامبر! ریزید چیست رسول خدا، اشک می: سعد پرسید. جاری شدص
هي رَْْحٌَة َجَعلَها اَّلَلُ »: فرمومد ْن  َهذي هي، وإنَما يَرَْحُم اَّلَلُ تَعاىل ّمي بَادي تَعاىل ِف ّقُلوبي عي

هي الرَّْحاءَ  بادي این رحمتی است که خداوند در دل بندگانش قرار داده است، »: «عي

8.«کند اش را رحم می کننده خداوند تنها بندگان رحم
 

شکایت  صبه پیامبر: روایت شده که گفت ساز ابو عبداهلل خباب بن ارت -2

آیا : خویش تکیه زده بود، گفتیم 2ردی کعبه به بُ که او در سایه ردیم، در حالیک

: کنید؟ پیامبر فرمودند کنید، آیا برای ما دعا نمی برای ما طلب یاری و پیروزی نمی

رْضي َفیُْجَعُل فيیَها َفیَُجاءُ »
َ
نَْشاري  ّقَْد ََكَن َّمْن َقبْلَُكْم يُؤَْخُذ الرَُجُل َفیُْحَفُر ََلُ ِفي اْْل بيالْمي

هي  هي َوَعْظمي يدي َّما ُدوَن َِلْمي ْمَشاطي اِْلَدي
َ
هي َفیُْجَعُل نيْصَفْْيي َويُْمَشُط بيأ سي

ْ
َفیُوَضُع لََعَ َرأ

ْن َصنَْعاَء إيىَل  َْي الَراكيُب ّمي ْمُر َحََّت يَسي
َ
ينيهي َواَّلَلي ََلَتيَمَن َهَذا اْْل يَك َعْن دي َفَما يَُصّدُه َذل

__________________________ 

 .روایت بخاری و مسلم -8

 .پوشیدند نوعی لباسی که پیامبرص می: برد -2
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مَ  لُونَ َحرْضَ َنُكْم تَْستَْعجي هي َولَكي پیش از »: «وَْت اَل ََيَاُف إياَل اَّلَلَ َواّذِلئَْب لََعَ َغنَمي

ندند و او ک شد، برایش گودی می تر بود، مرد مجاهد گرفته می شما مشکالت بیش

د و سرش را به ش آورند و بر سرش گذاشته می سپس راه می. گذاشتند را در آن می

کردند به طوری که به  های آهنی بدنشان را شانه می د و با شانهنکرد دو نیم می

به خدا . اشتد او از دینش دست بر نمیها  ید، با وجود این شکنجهرس استخوان می

مسافر از که  سوگند حتماً خداوند این دین را به کمال خواهد رساند، طوری

نش از چیزی برود، جز از خدا و خطر گرگ بر گوسفندا« حضرموت»به « صنعا»

8.«کنید دیگری نهراسد ولی شما عجله می
 

َيُقوُل اَّلَلُ تَعاىل، ّما »: فرماید می صروایت کرده که رسول خدا سابوهریره -1
ْهلي ادّلنْیا ُثَم اْحتََسبَُه إياَل اجلََنةُ 

َ
ْن أ َیُه ّمي ي َجَّزاٌء إيَذا َقبَْضُت َصفي نْدي ني عي ي الُمْؤّمي : «ليَعبْدي

اش  ام چیزی در دنیا که مورد عالقه هرگاه از بنده: فرماید می رتبهم بلندخداوند »

2.«است بازستانم و او صبر کند از جانب من پاداشی جز بهشت برایش مقرر نکنم
 

إيَن اَّلَلَ »: فرماید شنیدم که می صروایت است که گوید از رسول خدا ساز انس -1
َبييبَتَیْهي  ي ِبي يُد َعیْنَیْهي ّقَاَل إيَذا اْبتَلَیُْت َعبْدي نُْهَما اجْلََنَة يُري چون »: «فََصرَبَ َعوَْضتُُه ّمي

دو ( گرفتن)ام را با گرفتن دو چشمانش بیازمایم و او صبر پیشه کند، در قبال  بنده

3.«دهم چشمانش بهشت را به او می
 

َّما يََّزاُل اَْلالَُء »: فرمودند صپیامبر: گفتروایت است که  ساز ابو هریره -82
یئَةٌ بالُمؤّمي  ي َحََّت يَلََْق اهلل َتَعاىَل َوَّما َعلَیهي َخطي هي َوَّماَلي هي وَودَلي نَةي ِف نفسي : «ني َوالُمْؤّمي

گیرد، تا  پیوسته مرد و زن مؤمن در جان و فرزند و مالش مورد آزمون قرار می»

__________________________ 

 .332ص  8ج  811، و صحیح مسلم ح 3032ح  231ص  28بخاری، ج  -8

 .اهلل مل الذی یبتغی به وجهباب الع 0100بخاری، ح  -2

 .باب فضل من ذهب بصره 0228ح : بخاری -3
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که گناهی بر او نیست  در حالی( مرگشان فرا رسد)روزی که خدا را مالقات کنند 

8.«(پاک شده استاز گناه )
 

َن »: فرمودند صپیامبر: روایت است که گفت ساز ابو هریره -88 َحٍد ّمي
َ
اَل َيُموُت ْل

لََة الَْقَسمي  َن الَْودَلي َفتََمَسُه اّنَلاُر إياَل ََتي َْي ثاََلثٌَة ّمي مسلمانی که سه تا فرزند »: «الُْمْسليمي

رسد مگر به مقدار  آتش دوزخ به او نمی( و شکیبایی پیشه کند)از دست دهد 

2.«گذر از پل صراط
 

آمد و  صزنی به خدمت رسول خدا: روایت است که سو از أبی سعید خدری -82

آموزند، روزی هم برای ما  ای رسول خدا، مردان در محضر تو دانش می: گفت

چه خداوند به تو  زنان تعیین بفرمایید که در آن روز خدمت تو آییم تا از آن

ما گرد هم . «فالن روز گرد هم آیید»: فرمود صپیامبر .آموخته به ما بیاموزی

چه خدا به او آموخته بود به آنان آموخت،  پیامبر به نزد آنان آمد و از آن. آمدیم

ْن اّنَلاري »: سپس فرمود َجابًا ّمي َها إياَل ََكَن لََها حي ْن َودَلي ٌة ُتَقِدُم ثاََلثًَة ّمي
َ
نُْكَن اْمَرأ : «َّما ّمي

ها مانع  که آن ست که سه فرزند را در راه خدا تقدیم کند، مگر ایناز شما زنی نی»

: فرمود عدو فرزند چی؟ پیامبر: زنی گفت .«شوند از رسیدن آتش به او می

3.«و دو تا فرزند نیز»: «َواثْنَتَْْيي »
 

به خدمت أنس بن مالک آمدیم و از : از زبیر بن عدی روایت است که گفت -83

بردباری کنید، در حقیقت، در آینده »: م، او گفتجور و ظلم حجاج شکایت کردی

__________________________ 

 (.2101)و در مسند امام احمد ( 2311)روایت ترمذی  -8

 ﴾ّمِّنُكۡم إََِل َوارُِدَهاو  ِإَون﴿ :، منظور از تحلۀ القسم، قسمتی که خدای تعالی خورده3830بخاری، ح  -2
ر از صراط است، صراط یکی است که بر باالی جهنم قرار منظور از وارد در این جا عبو [.14: مریم]

 .دارد، خداوند ما را از آن نجات دهد
 .0231مسلم  3233بخاری ح . متفق علیه -3
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بدتر از این خواهد بود و این وضع تا دیدار پروردگارتان وجود دارد؛ این را از 

 8.«ام شنیده صپیامبرتان

 انواع ابتالء و آزمایش

تر  که گذشت ابتالء در بدی بیش چنان. ابتالء بد و ابتالء نیک: دو نوع است ابتالء

گاهی : آوریم ء بد در زندگی زیاد است، ولی برای نمونه مواردی را میمصداق ابتال. است

شود، و گاهی هم با از دست  مؤمن با از دست دادن تمامی، یا قسمتی از اموال آزموده می

و گاهی مردم با گفتار ... . دادن عزیزش، پدر و مادر، فرزند و برادری و یا خویشاوندی و 

گیرد  مال و یا خانواده و یا آبروی او صورت می جان یا و رفتار خود، یا جنایتی که بر

تنند، و چیزی که  ها در اطراف او می دشمنانش تارهایی از تهمت و یاوه. شود آزموده می

 .دهند اطالع است به او نسبت می وی از آن پاک و کامالً به دور و بی

گاهی انسان . «م استی صبر، صبر بر آزار مرد باالترین مرتبه»: ابن قدامه مقدسی گوید

کند و  ترساند و تهدیدش می شود که هر از گاهی او را می به فرد ستمگری آزموده می

ی زن بدی که زندگی را بر او تلخ  ی فرزندان نافرمان و بد و یا به وسیله گاهی به وسیله

 ؛که در زندگی نوح گیرد، چنان کرده و آرامش را از او گرفته مورد آزمایش قرار می
 .و همسر کافرش به سختی مورد امتحان قرار گرفت ی فرزند داد؛ وی به وسیلهزخ 

گاهی انسان به وسیله دوستان بدی که به جای راهنمایی به سوی کارهای شایسته او 

مفهوم حدیث پیامبر هم همین مطلب است، . شود کشانند، آزمایش می را به کردار بد می

ْيي َّمثَُل اجْلَلي »: فرمایند می صآن حضرت ْسكي َونَافيخي الْكي لي الْمي يسي الَصاليحي َوالَسوْءي َكَحامي
نُْه ريُيًا َطیِبًَة َونَافي  َد ّمي ْن ََتي

َ
نُْه َوإيَّما أ ْن تَبْتَاَع ّمي

َ
يََك َوإيَّما أ ْن ُُيْذي

َ
ْسكي إيَّما أ ُل الْمي ْيي فََحامي ُخ الْكي

َد  ْن ََتي
َ
َق ثيیَابََك َوإيَّما أ ْن ُُيْري

َ
حکایت همنشین درستکار و همنشین بدکار » :«ريُيًا َخبييثَةً إيَّما أ

بخشد و یا از او  ی مشک یا به تو می مشک و دم آهنگر است، دارنده( همنشینی با)مانند 

__________________________ 

 .، باب ال یأتی زمان اال الذی بعده شر منه3108روایت بخاری، ح  -8
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رسد، ولی دم آهنگری یا لباست را  کنی و یا از او بوی خوش به تو می خرید می

 8.«یابی سوزاند و یا بوی بد از آن می می

 .شود ی به تنگدستی و نیازمندی به مردم آزموده میو گاهی آدم

های سخت الهی است و آگاه و دانای به این راز  ها و آزمون بنابراین دنیا پر از مصیبت

 .هاست ی غیب و نهان داننده هم

 حقیقت صبر و بردباری

و مقام  ،بدان که بردباری پایه و اساس ایمان است: فرمایند می /امام محمد غزالی

وی معتقد . ای از منازل پویندگان طریقت است پایه از مقامات دین است، منزل بلند بزرگی

 .معارف، احوال، اعمال: است که تمامی مقامات دین در سه امر نظام یافته است

. شود آید و اعمال از احوال حاصل می معارف اصل است، و احوال از آن به دست می

ی آن، و این سه مقام  های آن و اعمال میوه خهماند و احوال شا معارف به خود درخت می

و نام ایمان گاهی مختص . ی منازل سالکان درگاه ایزد وجود دارد به همین ترتیب در همه

گردد مگر  صبر کمال نمی. شود ی مقامات اطالق می معارف است و گاهی هم بر همه

عبارت است از پس در حقیقت صبر . زمانی که مسبوق به معرفت و قائم به حالی باشد

ی زندگی فرشتگان،  با مقایسه. آید دست می معارف، و عمل چون میوه است که از آن به

صبر ویژگی انسان است و در جانواران و . شود تر می ها و جانوران این بحث روشن انسان

جانوران به خاطر نقص و کمبودهایی ( البته با این تفاوت که. )ای ندارد فرشتگان زمینه

ولی فرشتگان به خاطر کمال ( از این ویژگی محرومند)دارند ( ت به انسانکه نسب)

 .شود است که صبر برایشان مطرح نمی( شان خلقت)

ها مسلط  اند و شهوت بر آن زیر فرمان غریزه( صد در صد)که جانواران  توضیح این

و از سوی ). ها هستند ها برای هر حرکت و سکونی، غریزه ی آن شده و انگیزه و انگیزاننده

__________________________ 

 .الصالحین ةلسباب استحباب مجا 0232باب المسک، مسلم  0821بخاری  -8
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ها را از  در وجود جانوران نیرویی نیست که در برابر غرایزشان ایستادگی کند و آن( دیگر

 .را صبر بنامیم( ایستادگی در برابر هوی و هوس و شهوت)عمل باز دارد، که این 

فرشتگان نیز وجودشان اشتیاق محض پروردگار و درجات قرب کردگار است و خود 

اند و شهوتی در وجودشان نیست که در آن  تعالی کرده منحصراً وقف عبادت باری

نیست که ( به نام صبر)ایستادگی کنند، بنابراین نیازی به نیروی بازدارنده و سرکوبگر 

 .را سرکوب کنند و آنان را به سوی باری تعالی سوق دهد( شهوات)

ولی انسان در کودکی مانند جانوران ناقص و سراسر وجودش آکنده از عشق به 

کند  بعد میل و عالقه به بازی پیدا می. ی زندگی وی است خوراک است که ضرورت ادامه

بنابراین در این ... . شود و بدین ترتیب  در او پدیدار میها شهوت جنسی  و پس از این

آرایی و  مرحله نیرویی به نام صبر در انسان وجود ندارد، زیرا صبر عبارت است از صف

های دو  بل یکدیگر به خاطر برخورد منافع و مصالح و خواستهمقاومت دو سپاه در مقا

 .طرف نبرد

در کودک مانند حیوان تنها سپاه هوس وجود دارد با این تفاوت که خداوند آدمی را 

رسد و بالغ  گرامی داشته و جایگاه و منزلت او را بلند کرد، وقتی انسان به کمال می

کند و دیگری به او نیرو  ، یکی او را رهنمود میشود شود دو تا فرشته بر او گمارده می می

شود، و نیز خداوند دو  بخشد و با کمک این دو فرشته آدمی از حیوان متمایز می می

یکی شناخت آفریدگار بزرگ، و دیگری : ویژگی بزرگ به انسان اختصاص داده است

ی  همه ها تعلق دارد که و شناخت مصالحی که به سرانجام انسان صشناخت رسول خدا

ای که مسؤولیت راهنمایی و آگاهی انسان را به عهده دارد صورت  ها از فرشته این

 8.پذیرد می

__________________________ 

 .222القاصرین، ابن قدامه مقدسی ص  و مختصر منهاج 32ص  0اء علوم غزالی جاحی -8
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 اقسام صبر

ی مشکالتی که انسان در  نیاز نیست، زیرا همه انسان طبیعتاً در هیچ حالتی از صبر بی

 :این زندگی با آن رو به روست از سه چیز خارج نیست

ت او سازگار است مثل سالمتی، ثروت، مقام، بسیاری چیزهایی که با طبیع: بخش اول

ها به  ی این های دنیا، انسان در همه بستگان و خویشان نزدیک، همراهان و سایر خوشی

های دنیا دل نبندد، و  ها و خوشی صبر نیازمند است و از این رو الزم است که به لذت

پیش از هر چیزی حقوقی  تعالی را رعایت کند، های دنیا نشود، حقوق خدای اسیر لذت

که خداوند به عنوان تکلیف بر بدن انسان مقرر فرموده و حقوقی که به عنوان انفاق در 

های  بستگی مال او قرار داده است، و هرگاه انسان نفس خود را کنترل نکند و جلوی دل

 :شود بینی و تجاوز کشیده می دنیوی را نگیرد، به خود بزرگ

ٓ إَِن ﴿ نَسٰ ٱّلََكَ ن ٦ََلَۡطىََغٓ  نَ ۡۡلِ
َ
 [.1 -1: العلق] ﴾٧ ۡسَتۡغََنٓ ٱرََءاهُ  أ

 .«نیاز ببیند کند، همین که خود را بی حقا که انسان طغیان می»

کند، ولی بر عافیت و سالمتی جز  مؤمن بر مصیبت صبر می: اند برخی از عارفان گفته

ه سختی و ب: گوید سصدیق کسی دیگر قادر به صبر نیست و عبدالرحمن بن عوف

مشکالت آزموده شدیم صبر کردیم و به آسایش و خوشی آزموده شدیم و صبر پیشه 

 :نکردیم، به همین دلیل خدای تعالی فرموده است

َها﴿ يا
َ
أ ۡوَلُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ  ََّلِينَ ٱ ََيٓ

َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوََلٓ أ

َ
 [.6: املنافقون] ﴾ّلَلِ ٱَءاَمُّنواْ ََل تُلۡهُِكۡم أ

 .«اید، اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند ایمان آورده ای کسانی که»

 :اند خدای تعالی فرموده

ْ ٱوَ ﴿ ۡوَلُٰدُكۡم فِۡتَّنةل  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوأ

َ
َنَمآ أ

َ
 [.28: األنفال] ﴾أ

 .«آزمایش است[ ی مایه]هایتان و فرزندانتان  و بدانید که مال»

 :اند و فرموده

يا ﴿
َ
أ ا لَُكۡم فَ  ََّلِينَ ٱ َهاََيٓ ۡوَلِٰدُكۡم َعُدّوا

َ
ۡزَوِٰجُكۡم َوأ

َ
 [.43:التغاب ]﴾ۡحَذُروُهمۡ ٱَءاَمُّنٓواْ إَِن ِمۡن أ
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ای مؤمنان، برخی از همسران شما و برخی از فرزندانتان دشمن شما هستند، پس از »

 .«ها بترسید آن

ع خود سه قسمت چه موافق با میل و طبیعت آدمی نیست و این نو آن: بخش دوم

 :است

ها صبر برای انجام طاعات و عبادات است، در این نوع چون نفس  یکی از آن -8

انسان ذاتاً از بندگی و بنده بودن گریز دارد، لذا بنده برای به جا آوردن عبادت 

ها مثل نماز، انسان به خاطر کسالت و تنبلی از  برخی عبادت. نیازمند به صبر است

رخی مثل زکات به خاطر بخیلی و برخی هم به خاطر هر آید و ب آن خوشش نمی

مؤمن . از آن ناخوشایند است، مثل حج و جهاد در را ه خدا( بخیلی و تنبلی)دو 

 :بری از خدای تعالی در سه مرحله به صبر نیاز دارد برای فرمان

ی این است که بنده  صبر در این مرحله پشتوانه. در حالتی که قصد عبادت دارد -8

ا پاک گرداند و با اخالص تمام عبادت را شروع کند و نگذارد خودنمایی نیتش ر

 .و ریا آن را بیاالید

. ی دوم در زمان گزاردن عبادت، در حالتی که مشغول به عبادت شده است مرحله  -2

ای از خدای تعالی غافل نگردد و از انجام دادن آداب و  در هنگام عبادت لحظه

نی تا وقتی که از عبادت فارغ نشده است به های عبادت تنبلی نکند؛ یع سنت

 .شوند خود را نگه دارد ی صبر از عواملی که باعث سستی و کاهلی می وسیله

. حالت سوم یعنی فراغت از عمل. ی سوم، پس از پایان پذیرفتن عبادت مرحله  -3

جا صبر این است که به خاطر جلوگیری از ریا و خودنمایی از اظهار و  در این

. داری کند کند خویشتن دت و از هر چیزی که عمل او را باطل و تباه میافشای عبا

کسی که بعد از صدقه دادن صبر پیشه نکرد و منت گذاشت و آزار رساند، آن خیر 

 .را باطل کرده است
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ها که اختیاری نیست، مانند مرگ دوستان، نابودی  چیزهایی مانند مصیبت: بخش سوم

صبر بر این گونه مسایل . های دیگر سالمتی و مصیبتثروت، نابینایی، از بین رفتن 

َّمْن »: اند فرموده صپیامبر. ی این صبر یقین است باالترین مقام صبر است، زیرا پشتوانه
نْهُ  ْب ّمي ی خیر کند، او را به سختی  خداوند به او اراده کسی که»: «يُريْد اَّلَلُ بيهي َخْْيًا يُصي

 .ز صبر، صبر در برابر مردم آزاری استنزدیک به این بخش ا. 8«آزماید می

 :اقسام صبر بر حسب قوت و ضعف

یا صبر از معصیت است که مانع از  2:صبر بر سه قسمت است: فرماید امام بن قیم می

شود  شود، و یا صبر بر طاعت است که با وجود آن عبادت گزارده می ارتکاب معصیت می

اگر در . درب ن به درگاه خدا شکایت نمیو یا صبر بر بلیت و صیبت است، که با وجود آ

 .زندگی هر انسانی این سه چیز باشد، پس همیشه او نیازمند به صبر است

 :گیرد های متعددی نشأت می اما ابن قیم معتقد است که صبر از معصیت از سبب

 آگاهی انسان به زشت و پست بودن گناه و معصیت -8

 شرم از خدای سبحان -2

 احسان خدای تعالی بر خویشها و  ارج نهادن به نعمت -3

 ترس از خدا و بیم از عقوبت او -0

 (.ترین اسباب است و این از مهم)محبت و عشق به خدای تعالی  -0

 شرافت، پاکی و فضیلت نفس -3

 آمد آن کار و زشتی پی شناخت کامل به سرانجام بد گناه -2

 .کاستن از آرزوها در دنیا و خود را مسافر دانستن -1

 ر خوردن، آشامیدن و پوششروی د کردن از زیاده دوری -1

__________________________ 

 .روایت بخاری و احمد -8

 .طریق الهجرتین -2
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درخت تنومند : های یاد شده است ی سبب ی همه گیرنده بر دهمین سبب که در -82

که هر  تر است، چنان تر باشد انسان کامل ایمان در قلب است، هر چه ایمان قوی

 .شود گاه ایمان ضعیف شود، صبر هم به همراه آن ضعیف می

گیرد و نیز از شناخت  شأت میصبر بر اطاعت خدا نیز از شناخت این اسباب ن

ترین اسباب صبر برای فرمانبری  ای دارد، و از مهم چیزهایی است که سرانجام پسندیده

تر باشد،  ی ایمان و محبت قوی خدا ایمان و محبت به خداوند است و هر چه انگیزه

 .شود تر می پذیرش فرمانبری در انسان به همان نسبت بیش

های نفسانی سه حالت  ی خواهش ی دینی نسبت به انگیزه گیزهان: فرمایند امام غزالی می

 :دارد

ها غالب شود، و قدرت  ی خواهش ی دینی بر انگیزه سبب و انگیزه: حالت اول

های نفسانی نماند، و این حالت با استمرار بر صبر  مقاومت و برخورد برای خواهش

شود و کسانی که  پیروز میفته شد، هر کس صبر کند که گ رو چنان شود، از این حاصل می

همان صدیقان مقربی هستند که خدای  اند، و ایشان رسند بسیار اندک به این درجه می

 :اند تعالی آنان را چنین وصف نموده

ْ َرباَّنا  ََّلِينَ ٱ إِنَ ﴿ ْ ٱُثَم  ّلَلُ ٱقَالُوا ُل َعلَۡيِهُم  ۡسَتَقُٰموا ْ وَ  لَۡمََلٓئَِكةُ ٱتَتزَََنَ ََل ََتَافُوا
َ
ََل ََتَۡزّنُواْ أ

 ِ واْ ب بِۡشُ
َ
 [.44: فصل ] ﴾٣٠ُكّنُتۡم تُوَعُدوَن  لََِّت ٱ ۡۡلََّنةِ ٱَوأ

در حقیقت آن کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند، »

آیند که نترسید و اندهگین مباشید و به بهشتی که وعده داده  فرشتگان بر آنان فرود می

 .«شوید خوش باشید می

راه درست را پیمودند و به سوی راه راست رهنمود شدند با این وصف  ایشانزیرا 

ی دینی بودند درونشان آرامش یافت و مقصود خدای تعالی در این  چون خواستار انگیزه

 :گونه افراد است آیات، وصف این
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َيُتَها﴿
َ
أ ِِف ِعَبِٰدي  ۡدُيِِل ٱفَ  ٢٨َمۡرِضَيةا إََِلٰ َرّبِِك َراِضَيةا  رِۡجِعٓ ٱ  ٢٧ لُۡمۡطَمئَِّنةُ ٱ َلَۡفُس ٱ ََيٓ

 [.44 -21: الفجر] ﴾٣٠َجَّنَِّت  ۡدُيِِل ٱوَ   ٢٩
آرام گیرنده، به سوی پروردگار خویش خشنود و خداپسند بازگرد و در میان بندگان »

 .«من و در بهشت من درآی. خاص

تد، و داری در اف ی دین های نفسانی با انگیزه هوس و خواهشی  انگیزه: حالت دوم

داری مغلوب شود و فرو افتد، و شخص خویشتن را به لشکر شیطان بسپارد و  انگیزه دین

تر  گانند؛ بیش زده طور که شایسته است مقاومت نکند، و اینان غفلت با او مبارزه نکند و آن

گوش  هشان بر آنان چیره شده و غالم حلقه ب اند، ایشان شهوت ها از این گروه انسان

ها را فرا گرفته، و درست همان  ی عوامل بدبختی آن اند و همه آن گشته شهوت و اسیر

  :فرماید اند که خداوند در موردشان می کسانی

َن َجَهَّنَم ِمَن  لَۡقۡوُل ٱِشۡئَّنا ٓأَلتَۡيَّنا لُُكَ َنۡفٍس ُهَدىَٰها َوَلِٰكۡن َحَّق  َولَوۡ ﴿
َ
ۡمََل
َ
َّنةِ ٱمَِّنِ َۡل  ۡۡلِ

ۡۡجَعَِي  َلَاِس ٱوَ 
َ
 [.51: ةالسجد] ﴾١٣أ

دادیم ولیکن من مقرر کردم که هر آیینه دوزخ را از  به هر انسانی هدایتش را می»

 8.«ی پریان و آدمیان پر کنم همه

اند که آخرت را به زندگی دنیا معامله کردند، آخرت را به دنیا  ایشان همان کسانی

 :شود ها گفته می این ه سردمدارانی تجارتشان زیان و ضرر شد، و ب فروختند و نتیجه

ۡعرِۡض  ﴿
َ
ۡنَياٱ ۡۡلََيٰوةَ ٱَعن َمن تََوََّلٰ َعن ذِۡكرِّنَا َولَۡم يُرِۡد إََِل  فَأ َمۡبلَُغُهم ّمَِن  َذٰلَِك  ٢٩ ّدلا

 [.44 -26: النجم] ﴾ۡلعِۡلمِ ٱ
__________________________ 

توانستیم مردم را در وضعیتی قرار دهیم که مجبور  خواستیم می اگر می: فرماید خداوند در این آیه می -8

ها مختار باشند، خداوند انسان را  نسانبه هدایت شوند ولیکن حکمت ازلی چنین مقرر داشته که ا

ی پیامبران  صاحب اراده و مکلف به تکالیف و مسؤول در برابر اعمال خود و قابل هدایت به وسیله

. کند تر مردم، بدون شک جهنم را از آنان و پریان پر می خداوند با توجه به روش بیش. آفریده است

 (مترجم)
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. گردان شده و خیر زندگی دنیا را نخواهد روی برتاب پس از کسی که از یاد ما روی»

 .«نش آنان استاین نهایت دا

این حالت نشان از یأس و ناامیدی و مغرور شدن به آرزوهاست، و این اوج حماقت 

يَما »: وارد است که عدر فرمایش پیامبر اکرم. و نادانی است َل ل الَْكيُِس َّمْن َداَن َّنْفَسُه وََعمي
ْتبََع َّنْفَسُه َهَواَها َوَتَمََّن 

َ
ُّز َّمْن أ َََََََََبْعَد الَْموْتي َوالَْعاجي دانا کسی است که خویشتن را »: «لََعَ اَّلَلي

ها پاک نمود و برای زندگی بعد از مرگ توشه برچید، و ناتوان کسی است که  از آلودگی

 8.ها را بر خویشتن چیره نمود و آرزوهای طوالنی بر خداوند نمود خواهش

. ه باشدنتیج شان دستخوش فراز و نشیب شود و بی این که جنگ در میان: حالت سوم

ها غالب آید، صاحب این نفس به کام رسیده و پیروز گشته به  انگیزه خواهش  و گاهی هم

 .آید حساب نمی

 :اند که ایشان کسانی

ا َوَءاَيَر َسيِّئاا َعىََس ﴿ ن َيُتوَب َعلَۡيِهمۡ  ّلَلُ ٱَيلَُطواْ َعَمٗلا َصٰلِحا
َ
 [.506: ةالتوب] ﴾أ

اند، امید است که خداوند از آنان  آمیخته درکار نیک را با کاری دیگر که بد است »

 .«درگذرد، توبه آنان را بپذیرد

شود نیز  این به اعتبار قوت و ضعف است و به اعتبار تعداد چیزی که از آن صبر می

و یا اصالً مغلوب  شود ها می ی آن شهوت یا مغلوب همه: سه حالت متصور است

 :ی مقصود از آیهو  .شود ها می هوتشود و یا مغلوب قسمتی از آن ش ها نمی شهوت

ا َوَءاَيَر َسيِّئاا﴿ کسانی که »یعنی . این نوع آخر است [506: ةالتوب] ﴾َيلَُطواْ َعَمٗلا َصٰلِحا

ها را  خدای تعالی کسانی را که مبارزه با شهوت. «اند ها شده مغلوب جزیی از شهوت

 :ها تشبیه نموده است تر از آن اند به چهارپایان بلکه گمراه مطلقاً رها نموده

__________________________ 

و « باب ذکر الموت و االستعداد له» 0202بن ماجه حدیث ا 2313این حدیث را ترمذی، حدیث  -8

 .اند و سیوطی آن را صحیح دانسته است حاکم روایت کرده
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ْوََلٓئَِك كَ ﴿
ُ
ّنَۡعٰمِ ٱأ

َ
و  ۡۡل َضلا

َ
 [.416: األ راف] ﴾بَۡل ُهۡم أ

 .«ترند آنان همانند چهارپایانند بلکه گمراه»

ی شهوت مبارزه کند برایش  چون که حیوان شناخت و قدرتی که بتواند با انگیزه

ن و آن تا بتواند میان ایآفریده نشده است، ولی خداوند این نعمت را به انسان بخشیده 

ر نبرد، یعنی در حقیقت کم کاری قدرت را تعطیل کرد و به کا تشخیص دهد، و او آن

 :کرده و از حق روی گردانیده است و شاعر چه خوب گفته

  یتتتتتتتتتوب النتتتتتتتتتا   یبتتتتتتتتتا   ومل أر يف
 

  تتتتتتتنقر القتتتتتتتا ری   لتتتتتتتی التتتتتتتت م 
 

د توانای بر تمام و کمال دانم جز عیب فر های مردم چیزی را عیب نمی در میان عیب»

 .«دهد که کار را ناقص انجام می

 :اهل صبر و بردباری دارای سه مقام هستند: اند برخی از عارفان فرموده

 .کاران است ی توبه ترک نمودن شهوت، و این رتبه -8

 .ی زاهدان است رضایت به قضا و قدر و این رتبه -2

8.ی صدیقان است ن رتبهکند، و ای محبت داشتن به چیزی که موالیش تقدیر می -3
 

 2آداب صبر

نَْد » :فرمایند می عپیامبر. ی مصیبت به کار بستن صبر در اولین ضربه -8 إيَّنَما الَصرْبُ عي
وَل 

ُ
 3.«ی نخستین است بردباری هنگام ضربه»: «الَصْدَّمةي اْْل

دلیل . «گردیم او باز میما از آن خداییم و به سوی »: «إَِنا هللَِِ َوإَِنا إَِلْیِه َراِجُعونَ »گفتن  -2

 .است که گذشت صام سلمه همسر مطهر رسول اکرم  این مطلب حدیث

__________________________ 

 .23، 0/22الدین،  احیاء علوم: ک. ن -8

 .مختصر منهاج القاصدین، ابن قدامه مقدسی: ک. ن -2

 .متفق علیه -3
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، ولی گریه کردن (ابی نکردنت بی)شتن زبان و دیگر اندام دا داری و نگه خویشتن -3

اجلزع   یر  »: اند سنجان و حکیمان گفته نکته. جایز است( دهربر اثر مصیبت وا)

گرداند،  تابی و ناشکیبایی از دست رفته را باز نمی بی»: «الفائ  ولک  یرس الشام 

 .«دکن ولی بدخواه را خوشحال می

طور که ام سلمه، همسر ابی طلحه  زده ظاهر نشود، همان اثر مصیبت بر مصیبت -0

 .انجام دادند

که با  عبداهلل بن مطرب درگذشت، مطرب با لباسی زیبا و در حالی: ثابت بنانی گوید

عبداهلل : رده بود به میان مردم آمد، مردم عصبانی شدند و گفتندروغن خود را خوشبو ک

آیا تسلیم : تعبداهلل گف آیی؟ بویی بیرون می گاه تو با لباس زیبا و با خوش میرد و آن می

ها نزد من از  که خداوند سه امتیاز به من داده که هر کدام از آن در حالی مصیبت شوم،

 : فرموده است مرتبه بلندخداوند . تمام دنیا بهتر است

ِ ِإَوَنآ إََِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ََّلِينَ ٱ﴿ ِّصيَبةل قَالُٓواْ إِّنَا ّلِلَ َصَٰبۡتُهم ما
َ
ْوََلٓئَِك  ١٥٦إِذَآ أ

ُ
َعلَۡيِهۡم َصلََوٰتل ّمِن  أ

ْوََلٓئَِك ُهُم 
ُ
 [.511 -512: ةالبقر] ﴾١٥٧ لُۡمۡهَتُدونَ ٱَرّبِِهۡم َورَۡۡحَةلۖ َوأ

ما از آن ) «إَِنا هللَِِ َوإَِنا إَِلْیِه َراِجُعونَ »: ها برسد گویند ن مصیبتی به آنو کسانی که چو»

، بر آنان درودها و رحمتی از جانب پروردگارشان (گردیم و به سوی او باز میخداییم 

 .«است و آنان خود راه یافتگانند

. ی خداست فتههای نه آن از نعمتاگر مصیبت قابل کتمان است بدان که پنهان نمودن 

ال تذكر تشكو وجعک وحقه أن  فةّمعرّمن إجالل اهلل و»: فرمایند می سبن ابی طالب علی
های بزرگداشت خداوند شناخت و رعایت حقوق و رعایت حق وی  از نشانه»: «مصیبتک

 .«است که از درد و رنجوری خویش شکایت نکنی و مصیبت خویش را ذکر نکنی
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ای ابو عبداهلل در چه حالی هستی، تو را : گویدمه اهلل رحمردی به امام احمد بن حنبل 

برم، تو را بس  اگر به تو بگویم من خوبم و در سالمتی به سر می: یابم، گفت چگونه می

 .است و مجبورم مکن چیزی را که دوست ندارم بگویم

کسی که مصیبت خود را به کسی جز خدا باز گوید و پیش دیگری : شفیق بلخی گوید

 .یابد ، هرگز در دلش شیرینی نافرمانبری را نمیشکوه کند

های فرهیخته  هاست، انسان های نیکی، پنهان نمودن مصیبت از گنجینه: حکیمان گویند

 .کنند حالی می به خاطر به دست آوردن اجر و پاداش، در وقت مصیبت اظهار خوش

 1شود آنچه در شکیبایی از آن کمک گرفته می

گویند ر شکیبایی تلخ و دشوار است، ولی به یاری  میکه  تردیدی نیست ر چنان

توان آن را به دست  خداوند دستیابی به آن ناممکن نیست و با دانش و کردار خالصانه می

های  ی بیماری خداوند به همه. خدایی که درد آفرید درمان هم فرو فرستاده است. آورد

شک درمان  سب خود دارد و بیها آگاه است، و هر بیماری احتیاج به دانش و عمل منا دل

ی جنسی  هرگاه شهوت غریزه: به عنوان مثال کند، هر درد با توجه به علت آن تفاوت می

طوری بر انسان فشار آورد که وی توان مقابله با آن را از دست بدهد و نتواند شرمگاه، 

ه چیز چشم و دل خویش را کنترل کند و نیاز به صبر پیدا کند، درمان این بیماری به س

 :است

 .داری مستمر و پرخوری نکردن در هنگام افطار روزه: اول

ی  کند، و تحریک شهوت به وسیله جدا شدن از وسایلی که غریزه را تحریک می: دوم

نگاه با دل است؛ و این دل است که شهوت را به حرکت  نگاه مستمر با چشم و سپس

که در حدیث  آمیز، است، زیرا چنان یکداروی آن پرهیز از نگاه به زیبارویان تحر. آورد می

__________________________ 
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نگاه بر نامحرم تیز زهرآلود شیطانی است، و این جز با فروهشتن چشم و فرار  :آمده است

 .انگیز امکان ندارد از وسایل شهوت

و ی حالل که با ازدواج میسر است  تسلی بخشیدن و آرام نمودن نفس به وسیله: سوم

کند که در  ضای شهوت از راه حالل به وی کمک میچه که حرام است و با ار پرهیز از آن

حرام نیفتد و ای با تالش و عادت دادن نفس ممکن است، زیرا انسان هر وقت بخواهد 

 .شود ا به مخالفت بپردازد و با آن مبارزه کند و حتماً پیروز و سربلند میه تواند با هوس می

های نفسانی و  اهشترین انواع شکیبایی مبارزه با خو تردیدی نیست که سخت

د نگیر باش هاست، و این مبارزه برای کسی که بیکار و گوشه بازداشتن اندرون از وسوسه

کشاند و  ها به استمرار او را این سو و آن سو می تر و دشوارتر است، زیرا وسوسه سخت

ها و تنها یک اندیشه در خود جای دادن ندارد، و  بستگی این درمانی جز جدا شدن از دل

های آفرینش خداوند  ها و زمین و اندیشه در شگفتی هم اندیشیدن در ملکوت آسمان آن

های  تا این که آن اندیشه دلش را تسخیر کند، در این صورت است که وسوسه مرتبه بلند

شود و اگر این هم کارساز نبود، دائماً مشغول ذکر و ورد و صلوات  شیطانی از او دور می

چه بر ما الزم است  بر این که دل را حاضر بدارد، یعنی آنشود، ولی این مشروط است 

های  بر دلآماده کردن محل نزول رحمت خداوند است تا که خداوند رحمت خویش را 

ها و گیاهان هرزه آن را آماده  چون کسی که زمین را با پاک نمودن علف هم. ما فرو فرستد

اگر بارانی نبارد سودمند نیست، و  ی این کارها پاشد، ولی همه سازد و در آن بذر می می

  .نزول باران آگاه است( زمان و مکان)بدیهی است که فقط خداوند از 

نماید، سپس  های هرزه پاک می که دل را از شهوت این است،چه بر بنده الزم  پس آن

گاه آن را در معرض وزیدن باد رحمت  کارد و آن بذر اراده و اخالص را در آن می

طوری که با به انتظار نشستن و فرود آمدن باران در فصل بهار  دهد، همان میخداوند قرار 

ها هم زمان شریف خاصی دارد و آن هم  گیرد، نزول رحمت خداوند بر دل قوت می

شور و شوق داشته باشد مثل روز عرفه، روز جمعه،   ها یک جا شود و دل زمانی که همت
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شائبه  های پاک و بی ها و نفس یرا این همتهای مبارک دیگر، ز ماه مبارک رمضان و وقت

 8.آورد است که رحمت خداوند را فرود می

 نقش و جایگاه صبر در ایمان

آیات صبر در قرآن در هفتاد و چند جای آمده است : فرماید می /محمد غزالی ماما

کند، مجموع آیاتی که  از امام احمد نقل می« مدارج السالکین»و ابن قیم در کتاب خود 

رسد، و این بیانگر اهمیت صبر در قرآن و  آیه می 12ی معنی صبر است به  ربرگیرندهد

آن که این راه پیامبران نستوه حال ! گونه نباشد نقش بزرگ آن در ایمان است، چرا این

 :است

ْولُواْ  ۡصِِبۡ ٱفَ ﴿
ُ
َنُهمۡ  لراُسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَِبَ أ

َ
يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن  َوََل تَۡسَتۡعِجل لَُهۡمو َكأ

و َفَهۡل ُيۡهلَُك إََِل  ۢۚو بََلٰغل  ّمِن َنَهار
 [.43: األحقاف] ﴾٣٥ لَۡفِٰسُقونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱلَۡم يَۡلَبُثٓواْ إََِل َساَعةا

نزول ]آنان در  یاولوالعزم صبر کردند، و برا امبرانیپس صبر کن همان گونه که پ»

فقط  ییگو نند،یشوند بب می آنان آنچه را که وعده دادهکه  یشتاب مکن، روز[ عذاب

 ایهمه؛ پس آ یاست برا یابالغ[ قرآن نیا]درنگ داشتند؛ [ ایدر دن]روز  کیاز  یساعت

 .«شوند یجز مردم نافرمان هالک م

ها را به سوی بندگان خود فرو  ی کسانی که خداوند آن صبر بر آنان و همه! آری

 .و از لوازم رسالت و از شرایط آن استفرستاده واجب و الزم است 

امام ابن قیم معتقد است که صبر نصف دین است؛ یعنی ایمان دو تا نصف است، یک 

 : فرمایند می مرتبه بلندخداوند . نصف صبر است و نصف دیگر شکر

ِ َصَبار  َشُكور  ﴿
 [.3: ابراهیم] ﴾٥إَِن ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  لُُِّكّ

 .«هایی است برای هر شکیبای سپاسگذار نشانه( دآورییا)شک در این  بی»

__________________________ 
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اّذلی نفیس بیده ال يقیض اهلل للمؤّمن ّمن ّقضاء إال َكن خْياً و»: فرمایند میص پیامبر
ليس و إن أصابته رَضاء، صرب، فَكن خْياً َل،ابته َساء، شكر، فَكن خْياً َل وَل، إن أص

می کست، خداوند برای مؤمن حسوگند به کسی که جانم در دست او»: «ذلک إال للمؤّمن

کند که  کند مگر این که برای او خیر و خوب باشد، اگر خوشی به او برسد شکر می نمی

برایش خیر است، ( این نیز)کند و  برایش خیر است و اگر سختی به او برسد بردباری می

 .«جز برای مؤمن برای کسی دیگر نیست( ویژگی)این 

و میان صبر و شکر است، و از سوی دیگر انسان ی منازل ایمان از یک س لذا همه

ی او شکر  همیشه یا در نعمت است و یا در مصیبت، پس اگر در نعمت به سر برد الزمه

 .و صبر است

دار فزونی نعمت است، و بر  زیرا شکر قید و ثبات و عهده( بله بر او شکر الزم است)

کند  عمت را نابود میاو صبر الزم است، زیرا از یک سو باید از وسایلی که ن

داری نعمت نیز باید با شکیبایی وسایلی را مهیا کند، لذا داری کند و برای نگه خویشتن

کدام بدون دیگری تکمیل  ی شکر، هیچ ی صبر است و هم صبر الزمه هم شکر الزمه

 .، هرگاه یکی نباشد دیگری هم نیست شود نمی

 .ر وی الزم استچنین اگر به انسان مصیبتی رسد، صبر و شکر ب هم

ولی شکر در مقابل ( نیازی به توضیح ندارد)صبر در برابر مصیبت که مشخص است 

ها به  در مصیبت مرتبه بلندمصیبت به خاطر حقوق خدا در این مصیبت است، خداوند 

 .رداها بر بندگان خود حقوقی د مانند نعمت
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: داند ف ایمان میبا استدالل به این حدیث، صبر را نص /و نیز امام محمد غزالی

يَماني  نيْصُف  الَصرْبُ » يَماُن لُُكّهُ ، واْْلي ُْي اْْلي  الَصرْبُ »: فرماید و حدیث دیگر است که می 8«اَْلَقي
يَماني ّمن  نَ  اْْلي سي ّمي

ْ
لَةي الَرأ  2.«ی سر برای بدن است صبر برای ایمان به منزله»: «اجْلََسدي  بيَمْْني

صبر به دو اعتبار و به متقضای : آورد که رهان میغزالی بر گفتار خود چنین دلیل و ب

ها و اعمال اطالق  که بر تمامی تصدیق این: اعتبار اول. دو اطالق نصف ایمان است

 .شود می

های  و مراد از یقین، شناخت. یکی یقین است و دیگری صبر: پس ایمان دو رکن دارد

و . دهد انسان دست می قطعی و مسلمی که از طریق هدایت خداوند به اصول دین برای

( ی خدا شایسته)با این توضیح که بندگان . صبر عبارت است از عمل به مقتضای آن یقین

پرهیز از . آور است و فرمانبرداری خدا سودمند شوند که گناه زیان از طریق یقین آگاه می

جا صبر عبارت  یعنی در این. معصیت و مواظبت بر طاعت جز به کمک صبر امکان ندارد

. ی هوس و تنبلی ی دینی و تقویت آن جهت پیروزی بر انگیزه است از بکارگیری انگیزه

ّمن أّقل ّما »: اند صبر و یقین را در کنار هم آورده و فرموده صبه همین دلیل پیامبر
اند یقین و عزیمت صبر   ترین چیزی که به شما داده از کم»: «الصرب يمةأوتيتم اَلقْي و عّز

 3.«است

گونه که ایمان بر باور قلبی و کردار حاصل از آن  همان: امام غزالی گوید) :اعتبار دوم

ساز کردار انسان است نیز ایمان گفته  به آن حاالت روانی انسان، که زمینه( شود اطالق می

 :شود چه در زندگی انسان مطرح است به دو دسته تقسیم می به این ترتیب هر آن. شود می

__________________________ 

طبرانی آن را روایت کرده است، و بیهقی در سنن از ابن مسعود روایت کرده و سیوطی در جامع  -8

 .این حدیث ضعیف است: الصغیر گوید

بیهقی در شعب ایمان و دیلمی در مسند فردوس آن را از انس روایت کرده و سیوطی در جامع  -2

 .ضعیف دانسته استالصغیر آن را 

 .آمده است( بیان کون الصبر نصف اإلیمان)این حدیث در احیاء العلوم غزالی باب  -3
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 .سان سودمند استآنچه برای دنیا و آخرت ان -8

واکنش منفی روانی انسان به . آور است چیزهایی که برای دنیا و آخرت انسان زیان -2

آور است صبر است و واکنش مثبت روانی  آنچه که برای دنیا و آخرتش زیان

 .چه که برای دنیا و آخرتش سودمند است، شکر است انسان به آن

+ صبر = ایمان )ی ایمان است،  مهطورکه گفتیم یقین یکی از دو نی بنابراین همان

بر همین اساس ( شکر+ صبر = ایمان )ی ایمان است  شکر هم یکی از دو نیمه(. شکر

يماُن نيْصفان»: گفته است سمسعوداست که ابن   .«فَنيْصٌف ِف الَصرْبي ونيْصٌف ِف الّشْكري  :اْلي
 .دهند نسبت می صبعضی این سخن را به رسول اکرم

جا که صبر عبارت است از استقامت و مقاومت  و از آن( فرماید امام غزالی می)

: ی نفسانی نیز بر دو قسم است ی نفسانی، و انگیزه ی شهوت در برابر انگیزه انگیزه

ها  مثبت به خواستنیعبارت است از کشش ی غضب، که شهوت  انگیزهی شهوت و  انگیزه

و روزه، صبر در ها،  ریمنفی انسان نسبت به ناسازگاو غضب عبارت است از کشش 

 .برابر شهوت است و بس نه غضب

روزه یک »: «الصوم نصف الصرب»: اند فرموده صاز همین دیدگاه است که رسول اهلل

ی  و انگیزههای شهوت  زیرا کمال صبر این است که از تمامی انگیزه 8.«ی صبر است نیمه

های  چنین آموزه ن است، و همایما( یک چهارم)خشم صبر کند، که روزه با این اعتبار ربع 

آیین اسالم و حدود و احوال و نسبت آن با ایمان را باید به دقت فهمید، و اصل در آن، 

های گوناگون اطالق  ای ایمان بر صورت شناخت درهای بسیار ایمان است، زیرا واژه

 2 .شود می

__________________________ 

و سیوطی آن را صحیح . از ابو هریره روایت کرده است( الصیام نصف الصبر)ابن ماجه آن را به لفظ  -8

 .دانسته است

 .إحیاء العلوم الدین: ک. ن -2
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 هایی از امتحان و ابتالء برخی از پیامبران و فرستادگان نمونه

که  اند، چنان اند که آزمایش شده ترین کسانی شدگان خدا بیش ه پیامبران و فرستادهک بدان

 :فرمایند می مرتبه بلندقبالً اشاره شد صبر به نسبت پیامبران واجب است، خداوند 

ْولُواْ  ۡصِِبۡ ٱفَ ﴿
ُ
 [.43: األحقاف] ﴾لراُسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَِبَ أ

 .«وه صبر کردندکه پیامبران نست صبر کن چنان»

 ؛نوح، ابراهیم، موسی، عیسی: ترین اقوال عبارتند از حجپیامبران اولوالعزم بنا بر را
 .ی آنان باد درود و رحمت خدا بر همه صو محمد 

تر مورد آزمایش و امتحان قرار  پرسیده شد که کدامین مردم بیش صاز پیامبر اسالم

ها  سپس هر که از مردم در کمال به آن پیامبران، سپس صالحان،»: فرمودند ؟اند گرفته

از ( به مقدار درک و فهمش)تر است و به همین ترتیب، پس هر کسی  تر و نزدیک شبیه

داری با صالب باشد بر آزمایش وی  گیرد، اگر شخصی در دین دین مورد امتحان قرار می

ء و شخصی از دین ضعیف باشد، از مقدار ابتال( فهم و درک)شود و اگر  افزوده می

( و در قید حیات است)رود  شود، و تا زمانی که بنده بر زمین راه می امتحان وی کاسته می

 8.«مورد آزمایش و امتحان است، اگر چه گناهی هم مرتکب نشده باشد

باشد، پس ستایش  و این از فضل و بزرگداشت خداوند برای بندگان مؤمنش می

 .خداوندی را سزد که پروردگار جهانیان است

 یامبر نوح علیه السالمپ

با . دنده مورد آزمایش قرار داد سر و یک ی مردمی خیره  را به وسیله ؛خداوند نوح

. کردند نمود، دعوتش را قبول نمی به استمرار آنها را دعوت و نصیحت میاین که نوح 

ها را به پرستش خدای  و در این مدت آننهصد و پنجاه سال در میان قومش بود نوح 

 :کرد خواند، شب و روز، در پنهانی و آشکار آنان را به یکتاپرستی دعوت می ا مییکتا فر

__________________________ 

 .باشد ده و فرموده است حدیث صحیح میاین حدیث را ترمذی روایت کر -8
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ا  قَاَل ﴿ ا  فَلَمۡ  ٥َرّبِ إِّّنِ َدَعۡوُت قَۡوِِم ََلۡٗلا َوَنَهارا لُُكََما  ِإَوّّنِ  ٦يَزِۡدُهۡم ُدََعٓءِٓي إََِل فَِرارا
َصٰبَِعُهۡم ِِفٓ 

َ
ْ أ ْ ٱَءاَذاّنِِهۡم وَ  َدَعۡوُتُهۡم َِلَۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓوا ْ وَ  ۡستَۡغَشۡوا وا رََصا

َ
ْ ٱثَِياَبُهۡم َوأ وا  ۡستَۡكَِبُ

اٱ  [.1 -3:النوح] ﴾٧ ۡستِۡكَبارا
به یکتاپرستی )در حقیقت من قوم خویش را شب و روز ! پروردگارا: گفت[ نوح]»

دعوت نمودم، ولی دعوت من جز گریزشان نیفزود، و هرگاه من آنان را دعوت کردم تا 

های  دادند و جامه های خود قرار می انگشتان خود را در گوش( سر)ا بیامرزی ها ر آن

 .«فشردند و سخت کبر ورزیدند پا می( بر کفر)خویش را به خود در پیچیدند و 

گاهی . ها پایداری نمود و صبوری پیشه کرد در برابر آزار و اذیت آن ؛نوح

ها به سرکشی و لجاجت و  آندعوتش با تشویق همراه بود و گاهی با بیم دادن ولی 

کردند، از شأن او و  تراشی می آنان برای نوح مرتب دشمن. ها ادامه دادند پرسش بت

سار و بیرون راندن از شهر و دیارشان  کاستند و آنان را تهدید به سنگ پیروانش می

 :روی کردند نمودند، و در این امر زیاده می

 ٱ قَاَل ﴿
ُ
بِي   إِّنَا ۦٓ ِمن قَۡوِمهِ  لَۡمََل ىَٰك ِِف َضَلٰل  ما  َوَلِٰكَّنِ  قَاَل  ٦٠لَََنَ

َيَٰقۡوِم لَۡيَس ِِب َضَلٰلَةل
 ّمِن َرّبِ 

 [.14 -14: األ راف] ﴾٦١ ۡلَعٰلَِميَ ٱرَُسولل
ای قوم من : بینیم، گفت هر آیینه ما تو را در گمراهی آشکار می: اشراف قومش گفتند»

 .«ی از جانب پروردگار جهانیانمهیچ گمراهی با من نیست بلکه من پیامبر

ها و ناسزاها و  رغم توهین علی( مردم به پیروی از فرمان خدا)وی برای دعوت 

کردند، پایداری نمود و مبارزه کرد، و چون دانست  خندها و بیم و ترس که ایجاد می ریش

دستانش را به سوی موالیش  (و دعوتش اثرگذار نیست)ها خیری نیست  که در آن

خداوند  .بلند کرد و تقاضا نمود که گشایشی بر خود و مؤمنان نماید( مرتبه بلندد خداون)

 :فرماید این موضوع را چنین بیان می
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ۡهلَهُ   ٧٥ لُۡمِجيُبونَ ٱّنَاَدىَّٰنا ّنُوحل فَلَّنِۡعَم  َولََقدۡ ﴿
َ
 وََجَعۡلَّنا ٧٦ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَكۡرِب ٱمَِن  ۥَوجََنَۡيَنُٰه َوأ

ٰ ّنُوح  ِِف  َسَلٰمٌ  ٧٨ ٓأۡلِيرِينَ ٱَوتََرۡكَّنا َعلَۡيهِ ِِف   ٧٧ ايِيَ ۡلَ ٱُهُم  ۥُذّرَِيَتهُ  إِّنَا   ٧٩ لَۡعٰلَِميَ ٱلََعَ
 [.84 -13: الصافات] ﴾٨٠ لُۡمۡحِسنِيَ ٱَكَذٰلَِك جََنۡزِي 

هر آیینه نوح ما را آواز داد و چه نیک اجابت کننده بودیم و او و کسانش را از اندوه »

وی را ( ی نیک آوازه)و تنها نسل او را باقی گذاشتیم، و در میان آیندگان بزرگ رهانیدیم، 

گونه نیکوکاران را پاداش  سالم بر نوح در میان جهانیان، هر آیینه ما اینبر جای گذاشتیم، 

 .«دهیم می

 :به سه وسیله مورد آزمایش و امتحان قرار گرفت ؛نوح

ها را دعوت نمود،  نجاه سال آننهایت به قوم سرکش خود مبتال شد، نهصد و پ بی .8

ی مردم بر لجاجت و گمراهی  نشد و بقیه( مؤمن)ولی جز اندکی کسی همراه وی 

که گذشت  خدا ماندند و به این هم اکتفا ننمودند بلکه چنان و پرستش غیر

 .ها در حق وی روا داشتند ترین آزارها را به او رساندند و بدترین اهانت سخت

ترین مردم به او، یعنی فرزندش، مورد آزمایش  و نزدیک اش در مورد جگر گوشه .2

قرار گرفت، زیرا فرزند نوح دعوت پدر را قبول نکرد و بر لجاجت و انکارش ماند 

 : کنند خداوند این مسأله را چنین بازگو می. و بر کفر نیز مرد

ۡهِِل ِإَونَ  بَِۡن ٱَفَقاَل رَّبِ إَِن  ۥّنُوحل َرَبهُ  َوّنَاَدىٰ ﴿
َ
ۡحَكُم  ۡۡلَّقا ٱوَۡعَدَك  ِمۡن أ

َ
ّنَت أ

َ
َوأ

ۖ إِّنَهُ  ۥَيُّٰنوُح إِّنَهُ  قَاَل  ٤٥ ۡلَحِٰكِميَ ٱ ۡهلَِك
َ
ۖ فََٗل تَۡس  ۥلَۡيَس ِمۡن أ ۡلِن َما لَيَۡس  َٔ َعَمٌل َغۡيُ َصٰلِح 

ن تَُكوَن ِمَن  ۦلََك بِهِ 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ  [.31 -33: هو ] ﴾٤٦ لَۡجِٰهلِيَ ٱِعۡلٌمۖ إِّّنِ

پسرم از اهل من است و هر آیینه ! پروردگارا: وردگار خود را ندا داد و گفتو نوح پر»

نوح، او در واقع از اهل تو نیست، او : است و تو بهترین داورانی، فرمودی تو راست  وعده

دارای عملی ناشایسته است، پس چیزی که بدان علم نداری از من مخواه، من تو را اندرز 

 .«باشی دهم که مبادا از جاهالن می

 .شدگان شد و سرانجام کارش خسران و زیان شد از جمله غرق ؛ فرزند نوح
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ی همسر کافرش مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت، زن نوح با  نوح به وسیله .3

کرد بر آیین قومش با کفر از این دنیا  که نوح مکرراً او را نصیحت می توجه به این

 :نماید ن بازگو میاین قضیه را چنی مرتبه بلندرفت، خداوند 

ْ  ّلَلُ ٱ ََضََب ﴿ َت ٱَمَثٗلا لََِّّلِيَن َكَفُروا
َ
َت ٱّنُوح  وَ  ۡمَرأ

َ
ۖ ََكَنَتا ََتَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن  ۡمَرأ لُوط 

 ِيلِيَ لَدٰ ٱَمَع  َلَارَ ٱ ۡدُيَٗل ٱا َويِيَل  ٔا َشۡي  ّلَلِ ٱِعَبادِّنَا َصٰلَِحۡيِ فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم ُيۡغّنَِيا َعّۡنُهَما ِمَن 
 [.44: التحریم] ﴾١٠

اند مثال زن نوح و زن لوط زده است، آن دو همسر  خداوند برای کسانی که کافر شده»

( به سبب کفر و سرپیچی از فرمانشان)اند که به آنان  ی ما بوده دو تا از بندگان شایسته

: گفته شد در برابر خدا ساخته نبود، وها  آن[ شوهران]اند و کاری از دست  خیانت نموده

 .«با داخل شوندگان داخل آتش شوید

به اجماع مفسران آن دو با کفر ورزیدن و سرپیچی از فرمان  ﴾فََخاَنَتاُهَما﴿ معنی

اند و نه این که مرتکب عمل زشت زنا شده باشند و هرگز ثابت  شوهر، خیانت نموده

 8.نشده که زن پیامبری مرتکب عمل فاحشه شده باشد

 مابراهیم علیه السال

دعوت ( به یکتاپرستی)پرستیدند  در آغاز پدر و قوم خویش را که بت می ؛ابراهیم

 : فرمایند می مرتبه بلندخداوند . نمود

ا ّنَبًِيا  ۥإِبَۡرٰهِيَمو إِّنَهُ  ۡلِكَتٰبِ ٱِِف  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ يقا بَِت لَِم َتۡعُبُد َما ََل  إِذۡ  ٤١ََكَن ِصّدِ
َ
أ بِيهِ ََيٓ

َ
قَاَل ِۡل

بَِت  ٤٢ا  ٔا ََل ُيۡبِصُ َوََل ُيۡغَِن َعّنَك َشۡي يَۡسَمُع وَ 
َ
أ تَِك  ۡلعِۡلمِ ٱإِّّنِ قَۡد َجآَءِّن ِمَن  ََيٓ

ۡ
َما لَۡم يَأ

ا  تَبِۡعَِنٓ ٱفَ  ا َسوِّيا ۡهِدَك ِصَرٰطا
َ
بَِت  ٤٣أ

َ
أ ا  لَشۡيَطٰنَ ٱإَِن  لَشۡيَطَٰنۖ ٱََل َتۡعُبِد  ََيٓ ََكَن لِلَرِنَٰمۡح َعِّصّيا

 [.33 -34: مریم] ﴾٤٤

__________________________ 

 .فتح القدیر، شوکانی: ک. ن -8
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به یادآور در این کتاب ابراهیم را، در حقیقت او صدیق و نبی بود، چون به پدرش »

ای هم برایت ندارد  بیند و هیچ فایده شنود و نه می ای پدر چرا چیزی را که نه می: گفت

به من رسیده که به تو ( از جانب پروردگار)کنی، پدرم در حقیقت دانشی  عبادت می

پدرم، شیطان را  ای. و را به راه راست رهنمود کنموی کن تا تنرسیده، پس از من پیر

 .«پرستش مکن، زیرا که شیطان نافرمان خدای رحمان است

در دعوت خود به یکتاپرستی، شکیبایی نمود و در شهر بابل عراق به  ؛ابراهیم

 : ی خود استمرار بخشید و با بهترین شیوه با آنان به بحث و مناقشه پرداخت مبارزه

بِيهِ َوقَۡوِمهِ  ذۡ إِ ﴿
َ
ا َفَّنَظلا لََها َعِٰكفَِي   ٧٠َما َتۡعُبُدوَن  ۦقَاَل ِۡل ۡصَّناما

َ
َهۡل  قَاَل  ٧١قَالُواْ َنۡعُبُد أ

وَن   ٧٢يَۡسَمُعوّنَُكۡم إِۡذ تَۡدُعوَن  ۡو يرَُُضا
َ
ۡو يَّنَفُعوّنَُكۡم أ

َ
ْ  ٧٣أ ٓ َءابَآَءّنَا َكَذٰلَِك  قَالُوا بَۡل وََجۡدّنَا

 [.13 -14: الشعراء] ﴾٧٤َيۡفَعلُوَن 
پرستیم و  بتانی را می: پرستید؟ گفتند چه می: گاه که به پدر خود و قومش گفت آن»

شنوند؟ یا به شما سود یا  کنید از شما می آیا وقتی دعا می: گفت. هاییم همواره مالزم آن

 .«کردند بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می[ نه: ]رسانند؟ گفتند زیان می

ای نداشت به سراغ خدایانشان رفت  ن آنان دعوت را نپذیرفتند و ابراهیم راه چارهچو

صمیم ها را شکسته دیدند ت ها را شکست، وقتی بازگشتند و بت و در غیاب قوم بت

  :گرفتند ابراهیم را بسوزانند

﴿ ْ ْ ٱ قَالُوا ۡلُقوهُ ِِف  ۥَلُ  ۡبُّنوا
َ
ا فَأ  .[61: الصافات] ﴾٩٧ ۡۡلَِحيمِ ٱُبّۡنَيّٰنا

 .«ی از آتش بسازید و او را در آتش اندازید برایش خانه: گفتند»

قومش . جا آزمایش و ابتالء ابراهیم آغاز شد و مصیبت آشکار بر وی فرود آمد از این

دستان ابراهیم را بستند و او را در منجنیق   آوری هیزم و برافروختن آتش بعد از جمع

ال هلإ إال »: خواند این دعا را می ؛م ابراهیمگذاشتند و در آتش انداختند، در این هنگا
پروردگارا، معبودی »: «لک امللک ال رَشيک لکسبحانک رب العاملْي، لک اِلمد و أنت
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روایی هستی و تو  به حق جز تو نیست، تو پاک و منزهی و تو سزاوار ستایش و فرمان

 :دهد خداوند به آتش فرمان می. «شریکی نداری

ٓ إِبَۡرٰهِيَم َيَّٰناُر كُ  قُۡلَّنا﴿ ا لََعَ ا وََسَلٰما  [.16: األنبیاء] ﴾٦٩وِِن بَۡردا
 .«برای ابراهیم سرد و ایمنی بخش باش! ای آتش»

این اولین آزمایش ابراهیم بود که قوم وی دعوتش را نپذیرفتند و آزمایش دوم به آتش 

پرستیدند،  میها را  رفت، در شام مردم ستاره( حران)سپس از عراق به شام . انداختنش بود

ها توجه  فرا خواند، و به خدایان دروغین آن مرتبه بلندها را به پرستش خداوند  ابراهیم آن

گاه ابراهیم  آن. نکرد، ولی کسی دعوت او را نپذیرفت و این سومین آزمایش ابراهیم است

نان جا آمده و زنی از زیباترین ز از شام به مصر رفت، شاه مصر شنیده بود که مردی به آن

شاه از . ها به دربار شاه رفتند ابراهیم و همسرش را خواست و آن شاه. همراه اوست

 .خواهرم و منظور خواهر ایمانی است: این زن کیست؟ ابراهیم گفت: ابراهیم پرسید

بَاٍت »: در حدیث آمده است یُم إياَل ثاََلَث َكذي ْب إيبَْراهي َ إيىَل  :لَْم يَْكذي َْي ُدِعي ّقَْوَُلُ حي
ي  مْ آل ْخِتي  ﴾َكبِيُُهۡم َهَٰذا ۥَفَعلَهُ ﴿ :َوّقَْوَُلُ  ﴾٨٩إِّّنِ َسقِيمل ﴿ :َهتيهي

ُ
يَساَرةَ إيَّنَها أ ابراهیم » 8:«َوّقَْوَُلُ ل

 :جز این سه مورد هرگز دروغ نگفته است
 .من بیمارم: چون قومش او را به خدایان خود دعوت نمودند، گفت -8

 .را شکسته است ها بت بزرگ آن: ها را شکست، گفت وقتی بت -2

 .«او خواهر من است: وقتی پادشاه از او در مورد ساره پرسید گفت -3

 .بدین وسیله خداوند او و همسرش را از نیت بد شاه مصر نجات داد

ی تیمن که سرزمین مقدس است مستقر  به شام برگشت و در منطقه ؛سپس ابراهیم

. بود ؛، به همراه ابراهیمدر این سفر هاجر قبطی مصری مادر اسماعیل کنیز ساره. شد

بستر شود، ازدواج صورت  خواست با هاجر هم ؛از ابراهیمشد،  دار نمی ساره بچه

__________________________ 

 .روایت بخاری مسلم و ابو داوود -8
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دار شد غیرت  وقتی هاجر بچه. از او به دنیا آمد ؛گرفت و نتیجه این شد که اسماعیل

به فرمان . درخواست نمود که هاجر را از او دور کند ؛ساره به جوش آمد و از ابراهیم

برد، و این پنجمین آزمایش ند ابراهیم هاجر و فرزندش اسماعیل را به مکه خداو

آزمایشی برای مادر اسماعیل نیز بود، ( جابجایی از شام به مکه)است، و این  ؛ابراهیم

که با آن آشنایی نداشت، و فاقد آب و غذا وی را در سرزمینی رها نمود  ؛زیرا ابراهیم

از ( کند ابراهیم او و فرزندش را در این سرزمین رها میپس از این که هاجر دانست . )بود

هاجر . فرمان خداست: این فرمان خداست یا نظر خودت است، ابراهیم گفت: او پرسید

پس از گذشت سالیان . )گرداند ما را نابود نمی مرتبه بلنددر این صورت خداوند : گفت

بیند که اسماعیل  ر خواب مید ؛، ابراهیم(شود کند و بالغ می بسیار، اسماعیل رشد می

 : فرماید می مرتبه بلندخداوند . کند و خواب پیامبران نیز وحی است را ذبح می

ْ ٱَهَٰذا لَُهَو  إِنَ ﴿  [.441 -441: الصافات] ﴾١٠٧َوفََديَۡنُٰه بِِذبٍۡح َعِظيم    ١٠٦ لُۡمبِيُ ٱ ۡلَََلُٓؤا
 .«ی او نمودیم زرگی را فدیهیقیناً این همان امتحان آشکار است، که ما قربانی ب»

که آزمایشی برای اسماعیل نیز  است، چنان ؛و این ششمین امتحان نسبت به ابراهیم

باشد و این آزمایش در حقیقت در نهایت دشواری است، چگونه پدر فرزند و جگر  می

درنگ برای  اش را با دست خود قربانی کند، وانگهی چگونه فرزند بدون تردید و بی گوشه

مرتبه است، امتحان از اوست به  ولی این فرمان خداوند بلند. نهد انی شدن گردن میقرب

 .ناچار باید فرمان وی را پذیرفت و اجرا نمود

 یوسف و یعقوب علیهما السالم

 :است( در این آیات ذکر شده)اولین امتحان یوسف و یعقوب 

َحَد َعَشَ َكۡوَكباا وَ  إِذۡ ﴿
َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِّّنِ َرأ

َ
أ بِيهِ ََيٓ

َ
ۡيُتُهۡم َِل  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لَشۡمَس ٱقَاَل يُوُسُف ِۡل

َ
َرأ

اۖ إَِن  قَاَل  ٤َسِٰجِديَن  ْ لََك َكۡيدا ٓ إِۡيَوتَِك َفَيِكيُدوا  لَشۡيَطٰنَ ٱَيُٰبََنَ ََل َتۡقُّصۡص رُۡءيَاَك لََعَ
نَسِٰن َعُدّول  بِيل لِۡۡلِ وِيِل  َوَكَذٰلَِك  ٥ما

ۡ
َحادِيثِ ٱََيۡتَبِيَك َرباَك َوُيَعّلُِمَك مِن تَأ

َ
 ۥَوُيتِما ّنِۡعَمَتهُ  ۡۡل
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و إَِن َرَبَك عَ  بََوۡيَك ِمن َيۡبُل إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَحَّٰق
َ
ٓ أ َتَمَها لََعَ

َ
ٓ أ ٓ َءاِل َيۡعُقوَب َكَما لِيٌم َعلَۡيَك َولََعَ

 [.1 -3: یوسف] ﴾٦َحِكيمل 
ای پدرم در حقیقت : گاه که یوسف به پدرش گفت آن( ای بزرگوار پیامبر)آور  به یاد»

ام که برایم سجده  ها را دیده ام، من آن دیده( در خواب)من یازده ستاره، ماه و خورشید را 

فرزندم خوابت را برای برادرانت بازگو نکن که آنان در : گفت(. کنانند سجده) کنند می

و . کنند، در حقیقت شیطان نسبت به انسان دشمن آشکار است ای می اندیشهمورد تو 

آموزد و  می( تعبیر خواب)ها  گزیند و به تو تفسیر سخن چنین پروردگارت تو را برمی این

طور که قبالً بر دو پدرت ابراهیم  کند، همان بر تو و بر خاندان یعقوب نعمت را کامل می

 .«ی که پروردگارت دانای کاردان استبه درست. و اسحاق تکمیل نمود

این خواب را در خردسالی پیش از رسیدن به سن بلوغ  ؛یوسف: گویند مفسران می

ش، که ردیده است و این یازده ستاره برادرانش هستند و خورشید و مهتاب پدر و ماد

 پدرش. کردکنان دیده است، و چون بیدار شد خواب را برای پدرش بازگو  ها را سجده آن

دانست که او به جایگاه واال و بزرگی در دنیا و آخرت خواهد رسید، از این رو از او 

خواست که خوابش را برای کسی بازگو نکند، مبادا برادرانش از ماجرا باخبر شوند و از 

 .روی حسادت به نابودی او بیندیشند

 :رسد زمان تزویر برادران یوسف فرا می

  إِذۡ ﴿
َ
ْ ََلُوُسُف َوأ بٍِي قَالُوا بَاّنَا لَِِف َضَلٰل  ما

َ
بِيَّنا ِمَّنا َوََنُۡن ُعّۡصَبٌة إَِن أ

َ
َحبا إََِلٓ أ

َ
 ٨ُيوهُ أ

ْ ٱ وِ  ۡيُتلُوا
َ
ِ  ۡطرَُحوهُ ٱيُوُسَف أ بِيُكۡم َوتَُكوّنُواْ مِۢن َبۡعِده

َ
ا ََيُۡل لَُكۡم وَۡجُه أ ۡرضا

َ
ا َصٰلِِحَي  ۦأ قَۡوما

ۡلُقوهُ ِِف َغَيَٰبِت قَآئِلل ّمِّۡنُهۡم ََل َتۡقُتلُ  قَاَل  ٩
َ
إِن ُكّنُتۡم  لَسَياَرةِ ٱيَۡلَتقِۡطُه َبۡعُض  ۡۡلُّبِ ٱواْ يُوُسَف َوأ

 [.44 -8: یوسف] ﴾١٠َفٰعِلَِي 
یقیناً یوسف و برادرش، نزد پدر از ما دوست : گاه که برادران گفتند آور آن به یاد»

اً پدرمان در اشتباه روشنی که ما گروه نیرومندی هستیم، مسلم تر هستند در حالی داشتنی

است، یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردست بیندازید تا پدرتان فقط با شما باشد 
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یوسف را مکشید، : ای از آنان گفت گوینده. ی شایستگان خواهید شد و بعد از آن از زمره

 .«اهید کاری کنیدخو ه او را به ژرفای چاه بیندازید تا کاروانیان او را برگیرند، اگر میکبل

همه بر رأی و نظر برادر بزرگشان اتفاق نمودند، لذا از پدرشان خواستند که 

 :را پاسی از روز با آنان به صحرا بفرستد ؛یوسف

﴿ ْ ٰ يُوُسَف ِإَوّنَا َلُ  قَالُوا َ۬مَّنا لََعَ
ۡ
بَاّنَا َمالََك ََل تَأ

َ
أ رِۡسۡلهُ  ١١لََنِّٰصُحوَن  ۥََيٓ

َ
ا يَۡرتَ  أ ۡع َمَعَّنا َغدا

ْ بِهِ  قَاَل  ١٢لََحٰفُِظوَن  ۥَوَيۡلَعۡب ِإَوّنَا َلُ  ن تَۡذَهبُوا
َ
ُكلَُه  ۦإِّّنِ ََلَۡحُزّنَُِنٓ أ

ۡ
ن يَأ

َ
َياُف أ

َ
 َّّلِئُۡب ٱَوأ

ّنُتۡم َعّۡنُه َغٰفِلُوَن 
َ
ْ  ١٣َوأ َكلَُه  قَالُوا

َ
وَن  َّّلِئُۡب ٱلَئِۡن أ ا َلَخِِٰسُ  ﴾١٤َوََنُۡن ُعّۡصبٌَة إَِنآ إِذا

 [.43 -44:یوسف]
که ما  دانی در حالی ای پدر تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی: گفتند

بگردد و بازی کند، و ما به [ در چمن]خیرخواه او هستیم؟ فردا او را با ما فرست تا 

کند، و  که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می این: گفت. خوبی نگهبان او خواهیم بود

اگر او را گرگ : آنان در جواب گفتند. کنید و گرگ او را بدردترسم از او غفلت  می

 .«کار خواهیم بود بخورد در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم حقیقتاً ما زیان

. ها فرستاد را با آن ؛وقتی برادران پدر را با سخنان خویش قانع نمودند، او یوسف

چاهی )او را در چاه بیندازند، آنان یوسف را گرفتند و با خود بردند و تصمیم گرفتند 

 .و با توهین و ناسزا او را در چاه انداختند( یافتند

بَاُهۡم ِعَشآءا َيۡبُكوَن  وََجآُءوٓ ﴿
َ
ْ  ١٦أ ٓ إِّنَا َذَهۡبَّنا نَۡستَبُِّق َوتََرۡكَّنا يُوُسَف ِعّنَد  قَالُوا بَاّنَا

َ
أ ََيٓ

َكلَُه 
َ
ّنَت بُِمۡؤِمن   َّّلِئُۡبۖ ٱَمَتٰعَِّنا فَأ

َ
ٓ أ ٰ قَِميِّصهِ  وََجآُءو ١٧ََلَا َولَۡو ُكَّنا َصِٰديَِي  َوَما بَِدم   ۦلََعَ

ۖ وَ  ۖا فََّصِۡبل َۡجِيلل ۡمرا
َ
ّنُفُسُكۡم أ

َ
ۚ قَاَل بَۡل َسَولَۡت لَُكۡم أ ٰ َما تَِّصُفوَن  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ ّلَلُ ٱَكِذب  لََعَ

 [.48 -41: یوسف] ﴾١٨
ای پدر، ما رفتیم : آمدند، گفتند کردند نزد پدرشان که گریه می شبانگاه در حالی»

آمد و او را خورد، و تو دادیم و یوسف را نزد اثاثیه خود گذاردیم و گرگ  مسابقه می

گویان باشیم و پیراهن او را آلوده به  چه ما از راست کنی اگر هرگز سخن ما را باور نمی
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تی را برایتان کار زش( هوستان)چنین نیست بلکه نفس : پدر گفت. خون دروغین بیاوردند

هایی که  گویی تنها خداست که در برابر یاوه (.اینک صبری جمیل زیباست. آراسته است

 .«دارید از او کمک خواسته شود بیان می

الهام نمود که حتماً برای تو راه نجات و گشایش از این  ؛و خداوند به یوسف

از این کردار زشتشان سختی وجود دارد و به زودی خداوند آنان را بدون آن که بدانند 

را از چاه برگرفتند و او را به مصر  ؛کاروانیانی آمدند و یوسف. آگاه خواهد نمود

این اولین و دومین . دار بود او را خرید مصر که در آن هنگام وزیر و خزانهبردند و عزیز 

بود، زیرا در چاه انداخته شد و به عنوان برده فروخته شد و  ؛محنت و امتحان یوسف

 .یز در عین حال امتحانی برای یعقوب نیز استن

 : شود امتحان و محنت سوم شروع می

بَۡوَٰب ٱوََغَلَقِت  ۦُهَو ِِف بَۡيتَِها َعن َنۡفِسهِ  لََِّت ٱ َوَرَٰوَدتۡهُ ﴿
َ
 ّلَلِۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكو قَاَل َمَعاَذ  ۡۡل

ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ إِّنَهُ  ۥإِّنَهُ 
َ
ٓ أ  [.24: یوسف] ﴾٢٣ لَّظٰلُِمونَ ٱلُِح ََل ُيفۡ  ۥَرّّبِ

جویی طلبید و درها را بست و  اش بود مکارانه از یوسف کام زنی که یوسف در خانه»

پناه بر خدا، او که خدای من است، مرا گرامی : گفت( یوسف)بیا جلو، با تو هستم، : گفت

 .«شوند کاران رستگار نمی داشته، یقیناً ستم

دداری نمود و در را باز کرد و با شتاب به بیرون از ارتکاب فاحشه خو ؛یوسف

فرار کرد ولی زن عزیز مصر در پی او دوید و به وی رسید و پیراهن وی را از پشت 

سخن شد و خطاب به آقایش  گرفت و بدرید، دم در به آقای زن برخوردند، و زن پیش

 : گفت

ن﴿
َ
ا إََِلٓ أ ۡهلَِك ُسوٓءا

َ
َراَد بِأ

َ
َِلمل  َما َجَزآُء َمۡن أ

َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
 [.23: یوسف] ﴾٢٥يُۡسَجَن أ

جز این نیست که یا زندانی شود  سزای کسی که خواست با همسرت کار زشت کند»

 .«یا شکنجه دردناکی داده شود

 :یوسف گفت



 صبر در آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان    54

ٓ إِن ََكَن قَِميُّصهُ  قَاَل ﴿ ۡهلَِها
َ
ن ُيُبل  قَُد مِ  ۥِِهَ َرَٰوَدتَِۡن َعن َنۡفىَِسۚ وََشِهَد َشاهِدل ّمِۡن أ

 لَّصِٰديِيَ ٱقَُد مِن ُدبُر  فََكَذبَۡت وَُهَو مَِن  ۥََكَن قَِميُّصهُ  ِإَون ٢٦ لَۡكِٰذبِيَ ٱفََّصَدقَۡت َوُهَو ِمَن 
 ﴾٢٨ِمن َكۡيِدُكَنۖ إَِن َكۡيَدُكَن َعِظيمل  ۥقَُد ِمن ُدبُر  قَاَل إِّنَهُ  ۥرََءا قَِميَّصهُ  فَلََما ٢٧

 [.28 -21:یوسف]

ی عزیز  خواند، گواهی از حاضران خانه او مرا با نیرنگ به خود می: فتیوسف گ»

گوید و یوسف از  اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد زن راست می: گفت

گوید و  ن دروغ میگویان است و اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد ز دروغ

ز پشت پاره شده است گفت هنگامی که دید پیراهن ا. گویان است یوسف از زمره راست

 .«گیرد که یقیناً نیرنگ شما بزرگ است این کار از نیرنگ شما زنان صورت می

گفته شده نوزادی ( و زن عزیز چه کسی داوری کرده است ؛در این میان یوسف)

ی زن بوده و عزیز مصر او را زندان  و قولی است که او مردی از خانواده  در گهواره

 .ین امتحان اوستنمودند و این چهارم

هایی میان او و دو نفری که  چند سالی در زندان ماند، در این مدت جریان ؛یوسف

با وی به زندان افتاده بودند و زندانیان دیگر رخ داد، زندانیان بر دین قوم خود بودند و 

یوسف . ها را به پرستش خدای یکتا که سزاوار بندگی است دعوت نمود یوسف آن

 :فرمود

ۡجنِ ٱ ِحَبِ َيَّٰصٰ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َيۡيٌ أ ۡرَبابل ما

َ
َتۡعُبُدوَن مِن  َما ٣٩ لَۡقَهارُ ٱ ۡلَوِٰحدُ ٱ ّلَلُ ٱَءأ

ّنَزَل  ۦٓ ُدوّنِهِ 
َ
ّنُتۡم َوَءابَآؤُُكم َمآ أ

َ
ۡسَمآءا َسَمۡيُتُموَهآ أ

َ
ِ  ۡۡلُۡكمُ ٱبَِها ِمن ُسۡلَطٍٰنۚ إِِن  ّلَلُ ٱإََِلٓ أ إََِل ّلِلَ

مَ 
َ
و َذٰلَِك أ ََل َتۡعبُُدٓواْ إََِلٓ إِيَاهُ

َ
ۡكَثَ  لَۡقّيِمُ ٱ ّدّلِينُ ٱَر أ

َ
 ﴾٤٠ََل َيۡعلَُموَن  َلَاِس ٱ َوَلِٰكَن أ

 [.34 -46: یوسف]
خدای یکتای چیره؟ این یا  آیا خدایان پراکنده بهترندای دو دوست من در زندان »

هایی نیست که شما و پدرانتان  اسمکنید، چیزی جز  هایی که جز خدا پرستش می معبود
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روایی تنها از  ا نازل نکرده و فرمانه دلیل و مدرکی برای آنخداوند . اند ها را خدا نامیده آن

 .«آن خداست

خورند و  ها را می پادشاه مصر در خواب، هفت گاو چاق را دید که هفت گاو الغر آن

پیچیدند و  بزها میبر س ها که خشک)ی خشک  ی سبز و هفت خوشه خوشه  نیز هفت

، شاه خواب خویش را برای مردم بازگو نمود ولی کسی تعبیر آن را (کنند ها را نابود می آن

یکی از آن دو نفری که . کند تعبیر خواب می ؛ندانست و شنیده بود که یوسف

 ؛مرا نزد یوسف:  زمان با یوسف زندانی شده بودند و از زندان آزاد شده بود گفت هم
خواب را برایش بازگو کنم، او به نزد یوسف رفت و خواب پادشاه را برایش فرستید تا 

شاه . خواب را تعبیر نمود، و او بازگشت و به اطالع شاه رساند ؛نقل کرد، یوسف

از  ؛سفیو. ی خود نمایم یوسف را پیش من بیاورید که او را از افراد ویژه:  گفت

خداوند این ماجرا را چنین بیان ) .ودزندان آزاد شد و شاه او را وزیر مالی مصر نم

 :فرماید می

ۡسَتۡخلِّۡصُه َِلَۡفىَِسۖ فَلََما لَُكََمهُ  ۦٓ بِهِ  ۡئتُوِِن ٱ لَۡملُِك ٱ َوقَاَل ﴿
َ
مِيل  َۡلَۡومَ ٱقَاَل إِّنََك  ۥأ

َ
ۡيَّنا َمِكٌي أ ّدَلَ

ٰ َيَزآئِِن  ۡجَعۡلَِن ٱ قَاَل  ٥٤ ۡرِضۖ ٱلََعَ
َ
ۡرِض ٱَمَكَّنا َِلُوُسَف ِِف  َذٰلَِك َوكَ  ٥٥إِّّنِ َحفِيٌظ َعلِيمل  ۡۡل

َ
 ۡۡل

ۡجَر 
َ
و ّنُِّصيُب بِرَۡۡحَتَِّنا َمن نََشآُءۖ َوََل ّنُِضيُع أ  ِمّۡنَها َحۡيُث يََشآُء

ُ
ۡجرُ  ٥٦ لُۡمۡحِسنِيَ ٱيَتََبَوأ

َ
ِ ٱ َوَۡل  ٓأۡلِيَرة

 [.31 -33: یوسف] ﴾٥٧َيۡيل لََِّّلِيَن َءاَمُّنواْ َوََكّنُواْ َيَتُقوَن 

ی خود نمایم، چون شاه  او را به نزد من بیاورید که وی را از افراد ویژه: ه گفتو شا»

 :یوسف گفت. از امروز تو نزد ما بزرگوار و مورد اعتمادی: با یوسف صحبت نمود، گفت

به امور مالی )و آگاه ( اموال و دارایی)ی  دارنده مرا مسؤول اموال و دارایی کن که من نگه

و ( اه پیشنهاد یوسف را پذیرفت و او را وزیر دارایی نمودش. )هستم( و کشاورزی

نعمت و قدرت بخشیدیم که هر جا و هرگونه سان یوسف را در سرزمین سکونت  بدین

ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم گزیند، خواست در آن سرزمین سکونت  که می
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پاداش و مزد آخرت برای بریم و یقیناً که  بخشیم و پاداش نیکوکاران را از بین نمی می

 .«اند بهتر است اند و پرهیزگار شده کسانی که ایمان آورده

 .(این ابتالء پنجمین است ولی آزمون در نعمت و نیکی و نه مصیبت)

 ایوب علیه السالم

از سرزمین روم است و نسب وی به  ؛گوید ایوب که ابن هشام می چنان

ل شتر و گوسفند و بردگان و زمین و نیز دارایی فراوان او از قبی. رسد می ؛ابراهیم

را ها  ی آن خداوند او را به بیماری مبتال نمود و همه. دارای فرزندان و خانواده بسیار بود

ی اعضای بدنش بیمار شد، عضوی از بدنش نماند جز قلب و زبان که  از دست داد، کلیه

ص بود، شب و روز کرد و با این وصف او شکیبا و مخل ها خداوند را ذکر می با آن

 .کرد خداوند را ذکر می

گیری نمودند و از شهر  ی مردم از وی کناره طوالنی شد و همه ؛بیماری ایوب

تمامی مردم جز همسر نیکوکارش که رانده شد و در مکان نامناسب سکونت داده شد، 

و در مورد مدت . سوزی کرده بود از او جدا شدند ایوب از قدیم در حق وی نیکی و دل

بیماری گفته شده سه سال طول کشیده و گفته شده هفت سال و چند ماه و گفته شده 

ی گوشت بدنش ریخته شده و از بدنش جز  در این مدت همه. هیجده سال بوده است

ها جز شکیبایی و ایمان وی به آفریدگارش و اعتماد  اینی  استخوان چیزی نماند، و همه

خداوند  .را مورد آزمایش قرار داده بود نیفزودچه که او  به او و سپاس و شکر بر آن

ی برای شکیبایان توکل کرده بر خداوند  ترین نمونه مصیبت و شکیبایی ایوب را بزرگ

که بیماری در او باقی ماند چاره ندید جز پناه بردن  و پس از این. مرتبه یاد کرده است بلند

برطرف سازد، خداوند دعایش را به خداوند که بیماری را از او دور کند و بیماریش را 

 :پذیرفت و او را از بیماری نجات داد و سختی را از او برطرف نمود
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ياوَب إِۡذ ّنَاَدٰى َرَبهُ ﴿
َ
ّّنِ َمَسَِنَ  ۥٓ ۞َوأ

َ
ا ٱأ رَۡحُم  لرُضا

َ
ّنَت أ

َ
فََكَشۡفّنَا  ۥَلُ  ۡستََجۡبَّناٱفَ  ٨٣ لَرِٰۡحِيَ ٱَوأ

  ۦَما بِهِ 
َ
 ﴾٨٤َوِمۡثلَُهم َمَعُهۡم رَۡۡحَةا ّمِۡن ِعّنِدّنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَعٰبِِديَن  ۥۡهلَهُ ِمن َُضّ ۖ َوَءاَتۡيَنُٰه أ

 [.83 -84: األنبیاء]

( و گفرت پروردگرارا  )گاه که پروردگار خود را به فریاد خوانرد،   و یادکن ایوب را آن»

عرایش را  د. تررین مهربانران هسرتی    بر مرن روی آورده و ترو مهربران   ( بیماری)گرفتاری 

را از وی برطرف نمودیم، و به جای اوالد و امروالی کره از   ( بیماری)پذیرفتیم و گرفتاری 

دسررت داده بررود دو برابررر برره او دادیررم، رحمترری از جانررب ماسررت و یررادآوری برررای   

 .«کنندگان است پرستش

 موسی علیه السالم

د از پیامبران اولوالعزم است، او در مسیر دعوت به سوی خدا بسیار مور ؛موسی

های بسیاری دیده که گاهی در  در مدت دعوت دشواری. آزمایش قرار گرفته است

ی  اسرائیل بوده است، که چکیده برخورد با فرعون و قوم او و گاهی هم در ارتباط با بنی

 :شویم ها را در زیر یادآور می ی آن همه

 :فرمایند خداوند بلندمرتبه می

و إِ  ۡلِكَتٰبِ ٱِِف  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ ا  ۥّنَهُ ُموىََسٓ ا َوََكَن رَُسوَلا ّنَبِّيا ِمن َجاّنِِب  َوَنَٰديَۡنٰهُ  ٥١ََكَن ُُمۡلَّصا
ورِ ٱ ۡيَمنِ ٱ لطا

َ
ا  ۡۡل ا  ۥَلُ  َوَوَهۡبَّنا ٥٢َوقََرۡبَنُٰه جََنِّيا َياهُ َهُٰروَن ّنَبِّيا

َ
 [.34 -34:مریم]﴾٥٣مِن رَۡۡحَتَِّنآ أ

زیده و پیغمبری واال مقام در کتاب سخن از موسی بگو، در حقیقت وی پاک و برگ»

بود، ما او را از طرف راست کوه طور صدا کریم و او را مقرب کردیم و با وی سخن 

 .«گفتیم، و ما از روی رحمت خود برادرش که پیامبر بود به او بخشیدیم

 : فرماید خداوند بلندمرتبه در مورد فرعون و قومش می

ۡرِض ٱفِرَۡعۡوَن َعَٗل ِِف  إِنَ ﴿
َ
ۡبَّنآَءُهۡم وَجَ  ۡۡل

َ
ا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفةا ّمِّۡنُهۡم يَُذبُِّح أ ۡهلََها ِشَيعا

َ
َعَل أ

 [.3: القصر] ﴾٤ لُۡمۡفِسِدينَ ٱََكَن مَِن  ۥنَِسآَءُهۡمو إِّنَهُ  ۦَويَۡسَتۡحِ 



 صبر در آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان    58

 جا را گروه گروه یقیناً فرعون در سرزمین مصر سرکشی و زورگویی کرد و مردمان آن»

اسرائیل را در برابر قبطیان ناتوان  سبطیان یا بنی)کرد  را ناتوان میکرد، گروهی از ایشان 

داشت و قطعاً او از تبهکاران  برید و دخترانشان را زنده نگه می پسرانشان را سر می( نمود

 .«است

هستند که در زمان  ؛اسرائیل از نسل پیامبر خدا یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بنی

ن را به ها مسلط شد و آنا بودند، فرعون ستمگر کافر بر آنخود از بهترین ساکنان زمین 

اسرائیل به فرعون خبر داده  ترین کار گماشت و در مورد بنی بردگی کشاند و در پست

گفته شده این ماجرا را فرعون . کند شود و حکومتش را نابود می بودند نوزادی متولد می

اد نوزادان پسر را بکشند و نوزادان از این رو فرعون دستور د. دیده بوده استدر خواب 

این تدابیر آن کودک به دنیا آمد، مادرش از بیم فرعون  ی با همه. دختر را زنده نگه دارند

او را در صندوقی گذاشت و در رود نیل انداخت، خاندان فرعون صندوق را از رود 

ون از نوزاد او را نزد فرعون بردند، زن فرع( دیدند نوزادی زیبا در آن است)گرفتند 

خوشش آمد و درخواست کرد که کودک را برای خودش نگه دارد تا در خانه تربیتش 

 ... .تا آخر داستان ،کند

 : فرماید خداوند بلندمرتبه می

ُشَدهُ  َولََما﴿
َ
و َوَكَذٰلَِك جََنۡزِي  ۡستََوىٓ ٱوَ  ۥبَلََغ أ ا ا وَِعۡلما  ﴾١٤ لُۡمۡحِسنِيَ ٱَءاَتۡيَنُٰه ُحۡكما

 [.43:القصر]

و زمانی که به قدرت جسمی رسید و تعادل و تکامل پیدا کرد به وی فرزانگی و »

 .«دهیم چنین نیکوکاران را پاداش می دانش دادیم و ما این

 .نبوت و رسالت است( و علماً اًًمنظور از حکم)حکم و عدل 

شد و سبب خارج شدنش از مصر ( شهر شعیب)ی مدین  از مصر روانه ؛موسی

او روزی دید دو نفر، یکی قطبی و دیگری اسرائیلی با هم در ستیزند،  این بود که
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خداوند . )مشتی به قطبی زد و او در جا مرد ؛اسرائیلی از موسی کمک طلبید، موسی

 (: دارند این داستان را چنین بیان می

ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها رَُجلَ  لَۡمِديَّنةَ ٱ َوَدَيَل ﴿
َ
ٰ ِحِي َغۡفلَة  ّمِۡن أ  ۦۡيِ َيۡقَتتَِٗلِن َهَٰذا ِمن ِشيَعتِهِ لََعَ

 ِ ِ  ََّلِيٱلََعَ  ۦمِن ِشيَعتِهِ  ََّلِيٱ ۡستََغَٰثهُ ٱفَ  ۦۖ َوَهَٰذا مِۡن َعُدّوِه ُموىََسٰ َفَقََضٰ  ۥفََوَكَزهُ  ۦِمۡن َعُدّوِه
بِيل  ۥإِّنَهُ  لَشۡيَطٰنِۖ ٱقَاَل َهَٰذا ِمۡن َعَمِل  َعلَۡيهِۖ  ِضّلل ما  [.43: قصرال] ﴾١٥َعُدّول ما

مرد  پس در شهر دید که دو. که مردمش متوجه باشند آن  و داخل شهر شد بی»

اش بوده علیه  کسی که از قبیله. یگری از دشمنانش استد ی او جنگند، یکی از قبیله می

کسی که از دشمنان او بود از موسی کمک خواست، موسی مشتی به او زد و او را کشت، 

 .«ی آشکاری است کننده ان بود در حقیقت که اودشمن گمراهاین کار از شیط: موسی گفت

فرعون از ماجرا آگاه شد و دستور به کشتن موسی داد، پس موسی از مصر به مقصد 

بعد از . بود ؛فرار نمود و این اولین آزمایش الهی برای موسی( شهر شعیب)مدین 

پدر آن دو )مرد صالح رسیدن به مدین ماجرای آب کشیدن برای آن دو دختر و مالقات با 

بر اساس قراردادی که موسی با آن مرد صالح . و ازدواج با دختر مرد صالح رخ داد( دختر

بود ولی  ؛منعقد نموده بود ده سال به او خدمت کرد و این دومین آزمایش موسی

 .آزمایش به نیکی

ر فرمان داد که به دربا ؛سپس تصمیم گرفت که به مصر برگردد، خداوند به موسی

و برادرش هارون نزد فرعون  ؛فرعون برود و خبر دهد که پیامبر خداست، موسی

 : که من پیامبر خدا هستم، فرعون و قومش او را مسخره کردند: رفتند و گفت

ۡرِض ٱوَ  لَسَمَٰوٰتِ ٱَربا  قَاَل  ٢٣ لَۡعٰلَِميَ ٱفِرَۡعۡوُن َوَما رَبا  قَاَل ﴿
َ
ٓۖ إِن ُكّنُتم  ۡۡل َوَما بَۡيَّنُهَما

وقِّنَِي   [.23 -24: الشعراء] ﴾٢٤ما
ها و زمین و  پروردگار آسمان: پروردگار جهانیان کیست؟ موسی گفت: فرعون گفت»

 .«چه میان آن دو است، اگر اهل باور راستین باشید آن
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 موسی و جادوگران

 :فرمایند خدای تعالی می

ََتٰ  ۥَفَتَوََّلٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُ ﴿
َ
 [.14: طه] ﴾٦٠ُثَم أ

 .«جا کرد و سپس باز آمد ی نیرنگ خود را یک پس فرعون پشت کرد و همه»

را باطل کنند، جادوگران  ؛یعنی فرعون جادوگران را گرد آورد تا دعوت موسی

ها و  های خود را افکندند، پس ناگهان این ریسمان ها و چوب دست گرد آمدند و ریسمان

ها به شتاب  نمود که آن ل او و بینندگان چنین میها بر اثر جادوگری در خیا دستی  چوب

آن را  ؛ات را بینداز، موسی وحی کرد چوب دستی ؛خزند، خداوند به موسی می

های  دستی ها و چوب انداخت ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و به طرف ریسمان

 ی که همه بلعید، تا این جادوگارن که افکنده بودند رفت و یکی پس از دیگری می

و چون . ها را بلعید و جادوی جادوگران را باطل نمود ای آنه ها و چوب دستی ریسمان

العاده است و این  جادوگری نیست بلکه چیز خارق ؛ساحران دانستند که کار موسی

 :که دعوت او حقیقت است، تمامی آنان برای پروردگار جهانیان به سجده افتادند

لِۡقَ ﴿
ُ
ا قَ  لَسَحَرةُ ٱ فَأ  [.14: طه] ﴾٧٠الُٓواْ َءاَمَّنا بَِرّبِ َهُٰروَن َوُموىََسٰ ُسَجدا

 .«به پروردگار موسی و هارون ایمان آوریم: پس جادوگران به سجده افتادند و گفتند»

 .و این سومین آزمایش است

و جادوگران حاصل شد دید، شروع کردند به  ؛چه از موسیقوم فرعون آنوقتی 

 : ؛ار دادن موسیشان فرعون بر آز تشویق پادشاه

ۡيُتۡل ُموىََسٰ َوَۡلَۡدُع َرَبهُ  َوقَاَل ﴿
َ
ن ُيۡظِهَر  ۥٓۖ فِرَۡعۡوُن َذُروِِنٓ أ

َ
ۡو أ
َ
َل دِيّنَُكۡم أ ن ُيَبّدِ

َ
َياُف أ

َ
ٓ أ إِّّنِ

ۡرِض ٱِِف 
َ
  [.21: غافر] ﴾٢٦ ۡلَفَسادَ ٱ ۡۡل

سم تر من می. مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند: و فرعون گفت»

 .«آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند

 .و این چهارمین ابتالی اوست
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 نابودی و هالکت فرعون و لشکریانش

ها و از طرفی  چون جز اندکی از قوم فرعون ایمان نیاوردند و گفته شده سه نفر از آن

میم تص ؛روی کردند، موسی شان زیاده سرکشی و تمرد و لجاجت ردون و قومش فرع

اسرائیل به قصد شام،  اسرائیل از مصر بیرون رود و از این رو او و بنی گرفت، با بنی

و قومش  ؛ولی فرعون و لشکریانش که موسی. سرزمین مقدس، مصر را ترک نمودند

أس و ناامیدی به ها رسیدند، و چون کار بزرگ و دشوار شد و ی کردند به آن را تعقیب می

ها  اسرائیل نزدیک شدند و رو به روی آن لشکریانش به بنی ها روی آورد و فرعون و آن

 :اش به دریا بکوبد فرمان داد با چوب دستی ؛چیزی جز دریا نبود، خداوند به موسی

﴿ ٓ وَۡحۡيَّنا
َ
ِن  فَأ

َ
ۖ ٱّبَِعَّصاَك  َۡضِبٱإََِلٰ ُموىََسٓ أ  فِۡرق  كَ  ّنَفلَّقَ ٱفَ  ۡلَۡحَر

 ۡلَعِظيمِ ٱ لَطۡودِ ٱفَََكَن لُُكا
  [.14: لشعراءا] ﴾٦٣

دریا از هم شکافت و دوازده راه به ( به فرمان خدا)موسی با عصایش به دریا زد 

ها را دنبال کردند، ولی دریا او و  فرعون و لشکریانش هم در دریا آن. وجود آمد

 .و این پنجمین آزمایش است 8ها به هالکت رسیدند ی آن لشکریانش را فرا گرفت و همه

اسرائیل پس از آن که خداوند آنان را از فرعون و قومش  یبا بن ؛گاه موسی آن

ها سر فرود  نجات داد و از دریا گذشتند، در مسیر به قومی رسیدند که برای بت

: گفت ؛اسرائیل به موسی دادند، بنی ها را مورد پرستش قرار می آوردند و آن می

کن و این ششمین آزمایش ها خدایانی دارند برای ما هم خدایانی تعیین  طور که این همان

اسرائیل را بر فرعون و  و بنی ؛موسیآری پس از این که خداوند . است ؛موسی

ها را از ستم و سرکشی او نجات داد، و  آنقومش یاری داد و پیروز گرداند و خداوند 

طور که سزاوار است شناختند  ها را با ایمان به خدا گرامی داشت و خدا را آن خداوند آن

ها را نجات داد، پیش موسی  شان فرعون و قومش را در دریا غرق نمود و آن نو دشمنا

__________________________ 

 .212قصص األنبیاء، ابن کثیر، ص : ک. ن -8
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برای ما هم خدایی تعیین کن، که  ،ها خدایانی دارند که آن طور آیند که بگویند همان می

هایی  که خداوند را به پاس نعمت خواهند جز خدا را عبادت کنند؛ یعنی به جای این می

. کنند خدایی جز اهلل درخواست می ؛س گویند از موسیها ارزانی داشته سپا که بر آن

ها و احسان خداوند و انکار آفریدگار  و این نهایت نادانی و حماقت و ناسپاسی نعمت

ها  اسرائیل در هر زمان و مکانی حال و روزشان و روش و مسلک آن بنیولی . بزرگ است

 .چنین است این

رود و  داده بود به مناجات او میی الهی که خداوند به او  مطابق وعده ؛موسی

جانشین : گوید نماید و به برادرش هارون می اسرائیل می هارون را جانشین خود در بنی

اسرائیل را رهبری کن و وقتی زمان  اسرائیل باش و به نمایندگی من بنی من در بنی

برای ها  مناجات موسی با خداوند به پایان رسید به پیش قوم خود برگشت و دید که آن

موسی سخت خشمگین . کنند ای که سامری درست کرده بود سجده می ی گوساله مجسمه

کشید و او را به خاطر  شد و بر اثر شدت عصبانیت موی سر برادرش را گرفت و می

ها  کرد، ولی هارون برای موسی توضیح داد که آن اسرائیل سرزنش می کردار پوچ بنی

گوش به فرمان او نبوده و حتی نزدیک بوده او را  اند و گوش به سخن و نصیحت او نداده

 .است ؛به قتل برسانند و این هفتمین آزمایش موسی

 ای را قربانی کنند دهد که گوساله اسرائیل فرمان می موسی به بنی

اسرائیل پیر و دارای ثروت فراوان  مردی از بنی: گویند دیگران می و اابن عباس

فرزندان برادرش بودند و آنان آرزوی مرگش را  بود و فرزندی نداشت و وارثان وی

ها شبانه او را کشت و جسدش را  داشتند تا زودتر مالش را به ارث ببرند، یکی از آن

وسط راه انداخت، چون صبح شد مردم با همدیگر به نزاع پرداختند و یکدیگر را متهم 

رد، و موسی به رفت و شکایت ک ؛کنان آمد و به نزد موسی پسر برادرش گریه. کردند

لذا . مردی که نزدش بود قسم داد که آیا از این ماجرا اطالع داری و کسی اطالع نداشت

از  ؛خواستند برای حل این مسأله از خداوند کمک بگیرد، موسی ؛از موسی
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ای از این  ها فرمان داد که گاوی را قربانی کنند و پاره خداوند خواست، خداوند به آن

. نماید کند و قاتل خود را معرفی می بزنند که خداوند او را زنده می قربانی را به مقتول

رنگش و واهند که صفت این گاو چگونه است، سپس از خ می ؛موسی زااسرائیل  بنی

که  کردن و دردسر ایجاد نمودن بود، تا این ها سؤال پیچ ی این پرسند، همه می... از سن و 

االخره گاو را سر بریدند، گرچه نزدیک بود چنین ها را به حق رهنمود کرد و ب خداوند آن

به مقتول زدند، او زنده ( گفته شده زبانش)ای از آن را  بعد از سر بریدن گاو پاره. نکنند

و این هشتمین آزمایش . بودشد و اسم قاتل خود را بیان کرد که پسر برادرش 

 .است ؛ موسی

 السالم  موسی و خضر علیهما

: فرماید می صوایت است که او شنیده که رسول خدار ااز عبداهلل بن کعب

داناترین مردم : خواند که از وی سؤال شد اسرائیل خطبه می در میان بنی ؛موسی

داند که چه  خدا می»: من، پس خداوند او را سرزنش نمود که چرا نگفت: گفتکیست؟ 

دارم که از  8«حرینمجمع الب»ای در  لذا خداوند به او وحی کرد که بنده. «کسی داناتر است

 .تر است تو داناتر و آگاه

یک ماهی بردار : یابم؟ خداوند فرمود خدایا، چگونه به او دست می: گفت ؛موسی

یابی، پس موسی  جا می و آن را در زنبیل بگذار، هر کجا ماهی را گم کردی او را در آن

به سفر . )ن بودیوشع بن نو( گزار خود خدمت)همراهش جوان . چنین کرد و به راه افتاد

رسیدند، سر را بر صخره گذاشتند و به ( سنگ بزرگ)که به صخره  تا این( ادامه دادند

بیرون پرید و به درون دریا خزید و راه خود را در آن پیش  خواب رفتند، ماهی از زنبیل

__________________________ 
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گرسنه شدند و نیاز به خوراک پیدا کردند موسی به جوان جا رد شدند و  وقتی از آن 8.برد

خوراک را بیاور که در این سفر دچار خستگی و رنج فراوان : گفت( متگزارشخد)

به یاد داری وقتی را که برای استراحت به آن صخره : گفت( خدمتگزار)جوان . ایم شده

این چیزی است که ما : به او گفت ؛رفتیم من ماهی را فراموش کردم؟ موسی

: به او گفت ؛موسی»: جا یافتند نرا در آجا برگشتند و خضر  پس به همان. خواهیم می

ی رشد و  چه مایه که از آن پذیری من همراه تو شوم و از تو پیروی کنم مبنی بر این آیا می

تو هرگز توان : گفت( خضر)آموخته شده است به من بیاموزی؟ صالح است و به تو 

آگاه توانی از چیزی که از راز و رمزش  صبر کردن همراه من را نداری، و چگونه می

افت و هرگز از یبه خواست خدا مرا شکیبا خواهی : نیستی شکیبایی کنی؟ موسی گفت

ی چیزی که انجام  اگر به دنبال من آمدی درباره: گفتخضر . )کنم فرمانت سرپیچی نمی

که سوار  اش برایت بگویم، پس به راه افتادند تا این دهم از من مپرس تا خودم درباره می

کشتی را سوراخ کردی تا : گفت ؛موسی. شتی را سوراخ کردکخضر . بر کشتی شدند

آیا به تو نگفتم : خضر گفت. که سرنشینان آن را غرق کنی، واقعاً کار عجیبی کردی این

چه فراموش کردم  در آن: گفت ؛توانی همراه من شکیبایی کنی؟ موسی هرگز تو نمی

و به راه خود ادامه ( دنداز کشتی پیاده ش. مگیر کارم بر من سخت بازخواست مکن و در

ن پاک و اسآیا ان: گفت ؛موسی. خضر او را کشت که به کودکی رسیدند، دادند تا این

خضر . گناهی را کشتی؟ بدون آن که او کسی را کشته باشد؟ واقعاً کار ناپسندی کردی بی

اگر بعد از این : گفت ؛آیا به تو نگفتم توان صبر کردن با من را نداری؟ موسی: گفت

داری  و حق)ی چیزی پرسیدم با من همراه شو، چرا که به نظرم معذور خواهی بود  ربارهد

جا غذا  باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی رسیدند، از اهالی آن(. از من جدا شوی

در آن روستا دیواری یافتند که . ها خودداری کردند خواستند ولی آنان از مهمانی کردن آن

__________________________ 

ک به قصص . ن. های حدیث دیگر آمده است این حدیث در کتاب صحیح بخاری و مسلم و کتاب -8

 .بیاء، ابن کثیراألن
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خواستی  اگر می: گفت ؛موسی. ریخت، آن را بازسازی و به پا نمود داشت فرو می

این وقت جدایی من و توست و به زودی تو را از : گرفتی؟ خضر گفت مزدی بر آن می

و اما آن کشتی مال . کنم تفسیر چیزهایی که نتوانستی در برابرشان شکیبایی کنی باخبر می

ی  ها پادشاه ستمگری بود که همه د، پشت آنکردن مستمندانی بود که در دریا با آن کار می

دار کنم تا شاه آن را غصب  گیرد، و من خواستم آن را عیب های سالم را به ناحق می کشتی

رش مؤمن بودند، ترسیدم که سرکشی و کفر را به آنان دو اما آن کودک پدر و ما. نکند

تری بدیشان  محبت و پرتر  تحمیل کند و ما خواستیم پروردگارشان به جای او فرزند پاک

دیوار مال دو کودک یتیم در شهر بود و زیر آن دیوار گنجی متعلق  عطا فرماید، و اما آن

کرده بود، پس پروردگارت ( گنج را پنهان)به آن دو وجود داشت، و پدر نیکوکارشان 

خواست که آن دو به کمال عقل و جسم برسند و به لطف پروردگارت گنج را بیرون 

و این راز و ( بلکه به فرمان خدا بوده. )ام من به دستور خود این کارها را نکردهآورند و 

 [12-33: کهف] (.رمز اموری بود که نتوانستی صبر کنی

این نهمین امتحان موسی بود ولی امتحان در خیر و خوب، بدین صورت که آیا موسی 

که  ستفاده کند، بدون اینتواند تا آخرین لحظه در کنار آموزگارش صبر کند تا از وی ا می

دارد یا نه توان  آموزی را رعایت کند و او را نیاز و اعتراض نماید، ادب دانش خرده گیرد

لکن موسی نتوانست همدمی با خضر و دریافت دانش از او داشته باشد . کار را ندارد نیا

 .خواست که از وی در این سفر جدا شود ؛و به همین خاطر خضر از موسی

 مادرش علیهما السالمعیسی و 

. است در میان اندیشمندان اسالمی اختالفی نیست ؛که مریم از نسل داود در این

ک روز یشد،  مادر مریم باردار نمی. بود( إخواهر مادر مریم)شوهر اشیاع  ؛ازکری

مند شد که فرزندی داشته باشد، برای  دهد، عالقه اش را خوراک می ای جوجه دید پرنده

المقدس آزاد  که اگر حامله شود فرزندش را برای بندگی و خدمت به بیتخدا نذر کرد 

 ؛دختری به دنیا آورد و او را مریم نامید و زکریا او از شوهرش حامله شد،. گزارد
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 ؛مریم. سرپرستی او را به عهده گرفت (به فرمان خدا) 8اش اش یا دایی شوهر خاله
ی خدا را به وی  طاب به مریم مژدهفرشتگان خ. رسد شود و به سن بلوغ می بزرگ می

بخشد که او پیامبر  گفتند که خداوند تو را برگزیده است و نیز به تو فرزند پاکی می

مریم از این . بزرگوار و پاکی خواهد بود و معجزاتی در تأیید پیامبری خویش همراه دارد

شتگان به وی ولی فر نکرده و به همسری نزدیک نشده است،امر تعجب کرد، زیرا ازدواج 

مریم کار را به خداوند بلندمرتبه سپرد و . تواند این کار را بکند خداوند میخبر دادند که 

اه و بزرگی است و مردم نیز با نک  آرامش یافت و دانست که این به نسبت او آزمایش جا

کنند، فرمان خدا هم قطعی و  ترین رحمی به او نمی های خود کم زبان و تهمت

 : ر استناپذی برگشت

ا ﴿ ا َمۡقِضّيا ۡمرا
َ
 [.24: مریم] ﴾٢١َوََكَن أ

 .«و فرمان خدا حتمی است»

را به گناه و زناکاری متهم  ؛اسرائیل مریم ، بنی؛بعد از به دنیا آمدن عیسی

ها را نابود کند، چگونه از  نمودند و گفتند عیسی فرزند نامشروع است، خداوند آن

 :فرماید باره می خداوند دراین. افتند حقیقت دور می

ا  َوبُِكۡفرِهِمۡ ﴿ ٰ َمۡريََم ُبۡهَتّٰناا َعِظيما  [.431: النساء] ﴾١٥٦َوقَۡولِِهۡم لََعَ
 .«شان بر میرم بهتانی بزرگ و به سبب کفرشان و گفتن»

ها را نابود کند، چگونه از  خداوند آن فرزند نامشروع است، ؛گفتند عیسی لذا می

 !افتند حقیقت دور می

: د است و بعضی گفتنداو خداون: ای گفتند ها گفتند زنازاده است و عده گروهی از آن

گروهی . افتند ها را نابود کند که چگونه از حقیقت دور می خداوند آن فرزند خداست،

__________________________ 

تر  اش اختالف است، قول اول صحیح که زکریا؛ دایی مریم علیها السالم است یا شوهر خاله در این -8

 (.مترجم)است، واهلل اعلم 
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اقنوم پدر، اقنوم پسر، : است خداوند سه اقنوم: گویند. یکی از سه نفر است: دیگر گفتند

 :فرمایند باره خداوند بلندمرتبه می یناقنوم برخاسته از پدر و پسر، در ا

 [.51: ةاملائد] ﴾َمۡريَمَ  ۡبنُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  ّلَلَ ٱقَالُٓواْ إَِن  ََّلِينَ ٱَكَفَر  َلَقدۡ ﴿
 .«هر آیینه خداوند همان مسیح پسر مریم است: یقیناً کافر شدند کسانی که گفتند»

 :فرماید و می

ْ  ََّلِينَ ٱَكَفَر  َلَقدۡ ﴿  [.11: ةاملائد] ﴾ثَالُِث ثََلَٰثة ۘ َوَما ِمۡن إَِلٍٰه إََِلٓ إَِلٰهل َوِٰحدل  ّلَلَ ٱإَِن  قَالُٓوا
که که  خداوند یکی از سه خداست در حالی: گویند یقیناً کافر شدند کسانی که می»

  .«معبودی به حق جز خدای یگانه وجود ندارد

وند دو خدای دیگر و مادرش همراه خدا ؛ها عیسی به گمان آن: سدی گوید

 .هستند

ًذى »: وارد است که فرمود صدر حدیث صحیح از رسول خدا
َ
ْصرَبُ لََعَ أ

َ
َحَد أ

َ
اَل أ

ْم َوَيْدَفُع َعنُْهْم وَ  ُك بيهي َوُُيَْعُل ََلُ َودَلٌ َوُهَو ُيَعافيیهي ْن اَّلَلي َعَّز وََجَل إينَُه يُْْشَ  :«يَْرُزُقُهمْ يَْسَمُعُه ّمي
ها برای خداوند  نیست، انسان( یا دیده)تر از خداوند بر اذیتی که شنیده  هیچ کسی شکیبا»

و این آزمایش عیسی . 8«دهد که خداوند به بندگان روزی می دهند در حالی فرزند قرار می

 .آزمایش است نو مادرش است، و چه آزمایش بزرگی است و این اولی

که تنها او معبود  وند و ایناسرائیل را به سوی پرستش خدا به استمرار بنی ؛عیسی

کرد و چون از آنان لجاجت و گمراهی دید و دعوت را سودمند و  حق است دعوت می

یاوران من در راه خدا چه کسانی هستند، یعنی کیست : بخش ندید، اعالم فرمود که نتیجه

 که از من پیروی کند و مرا یاری دهد؟

 :فرمایند مرتبه میخداوند بلند. ما یاوران خداییم: حواریون گفتند

__________________________ 
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َحَس ِعيىََسٰ ِمّۡنُهُم ﴿
َ
ٓ أ ّنَّصارِٓي إََِل  لُۡكۡفرَ ٱ۞فَلََما

َ
ََنُۡن  ۡۡلََوارِياونَ ٱقَاَل  ّلَلِۖ ٱقَاَل َمۡن أ

ّنَّصاُر 
َ
ِ  ّلَلِ ٱأ ّنَا ُمۡسلُِموَن  ۡشَهدۡ ٱوَ  ّلَلِ ٱَءاَمَّنا ب

َ
ٓ  ٥٢بِأ ّنَزۡلَت وَ  َرَبَّنا

َ
ٓ أ  رَُسوَل لٱ َتَبۡعَّناٱَءاَمَّنا بَِما

ْ  ٥٣ لَّشِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡكتُۡبَّناٱفَ  ۖ ٱَوَمَكَر  َوَمَكُروا  [.33 -32: مران آل]﴾٥٤ لَۡمِٰكرِينَ ٱَيۡيُ  ّلَلُ ٱوَ  ّلَلُ
اند؟  یاران من در راه خدا چه کسانی: ها احساس کفر کرد گفت چون عیسی از آن»

اه باش که ما تسلیم او گو ردهرایم،ما یاران خداییم به خدا ایمان آو: حواریون گفتند

ایم  ایم و از رسول پیروی کرده ای ایمان آورده چه نازل فرموده هستیم، پروردگارا، به آن

خداوند  پس ما را همراه گواهان بنویس، آنان نقشه کشیدند و خداوند چاره اندیشید،

 .«جویان است بهترین چاره

ها  شد و پیوسته آن وقتی مدتی طوالنی سپری. است ؛و این دومین امتحان عیسی

کرد و کسی هدایت نیافت حواریون را برگزید که دین را  را به سوی ایمان دعوت می

ها را  اسرائیل بیکار ننشستند و نزد برخی پادشاهان کافر رفتند و آن یاری دهند، ولی بنی

بود، او فرمان به کشتن ( داود بن نورا)ها  یکی از آن تحریک نمودند، ؛علیه عیسی

اش کردند  المقدس محاصره لذا شب جمعه در بیت. و به دار آویختن وی داد ؛عیسی

ها به درون خانه فرا رسید خداوند یکی از حاضرین را به  و چون فرمان داخل شدن آن

به دار آویختند و  ؛ها اشتباهاً آن مرد را به جای عیسی شباهت عیسی درآورد و آن

 .ها برده شد به فرمان خدا به آسمان ؛یعیس

 :فرمایند باره می خداوند بزرگ در این

﴿ ْ ۖ ٱَوَمَكَر  َوَمَكُروا َيٰعِيىََسٓ إِّّنِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك  ّلَلُ ٱقَاَل  إِذۡ  ٥٤ لَۡمِٰكرِينَ ٱَيۡيُ  ّلَلُ ٱوَ  ّلَلُ
ُثَم  لۡقَِيَٰمةِۖ ٱَكَفُرٓواْ إََِلٰ يَۡوِم  ينَ ََّلِ ٱفَۡوَق  َتَبُعوكَ ٱ ََّلِينَ ٱَكَفُرواْ وََجاِعُل  ََّلِينَ ٱإََِلَ َوُمَطّهُِرَك ِمَن 

ۡحُكُم بَيّۡنَُكۡم فِيَما كُ 
َ
 [.33 -33: آل  مران] ﴾٥٥فِيهِ ََتَۡتلُِفوَن  ّنُتمۡ إََِلَ َمرِۡجُعُكۡم فَأ

جویان  جویی کرد و خداوند بهترین چاره مکر ورزیدند و خدا چاره[ دشمنان]و »

ای عیسی من تو را برگرفته و به سوی : ه عیسی گفتگاه که خداوند ب آن( کن یاد. )است

گردانم و تا روز قیامت  برم و تو را از آالیش کسانی که کافر شدند پاک می خودم باال می
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گاه بازگشت  کسانی که از تو پیروی کردند فوق کسانی که کافر شدند قرار خواهم داد، آن

کردید حکم  آن اختالف میچه در  ی شما پیش من است پس در میان شما در آن همه

 .«خواهم کرد

 8.است ؛و این ابتال و آزمایش سوم عیسی

 صسرور شکیبایان محمد
شدگان و سرور شکیبایان و پیشوای متقیان و صبر  اما از آزمایش سرور آزمایش

ی دعوت  ها و شکنجه در زمینه ها و سختی چه به او رسید از مصیبت مانندش و از آن بی

 .دگار بزرگ، هر چه گوییم کم استمردم به سوی آفری

 در مکه: نخست

و پیروان مسلمانش در مکه از آزمایش و سختی در راه  صنخست از آن چه به پیامبر

اهل مکه : دعوت به سوی پرستش خداوند یکتای چیره رسید و سخن خواهیم گفت

امثال آن گویی، دیوانگی، شاعری، و کاهنی و  گفتند که او جادوگر است، و او را به دروغ

ی خطیری که  وظیفه( بدون واهمه و ترس) صمتهم ساختند، ولی پیامبر بزرگوار اسالم

بود انجام داده و آشکارا به تبلیغات خودش ادامه  از جانب خداوند به وی محول شده

و ها  جویی در دین و مرام قریش و کناره گرفتن از بت ی عیب چنین به وسیله داد، و هم می

 .ساخت تری را برای آنان فراهم می ان موجبات ناراحتی بیشمبارزه با کفرش

ترین  اند که سخت برخی از اندیشمندان اسالمی برایم روایت کرده: گوید ابن هشام می

ی خود بیرون آمد و هر  از قریش دید این بود که روزی از خانه صآزاری که رسول خدا

او را تکذیب کرده و ( به نوعی)که در آن روز حضرت را دید، چه بردگان و چه آزادگان 

__________________________ 
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اذیت و آزارش نمودند، حضرت به خانه بازگشت و از کثرت صدماتی که دیده بود خود 

 :پیچیده و بخوابید، پس این آیه نازل شد( و یا جامه)را در پارچه 

َها﴿ يا
َ
أ ّنِذۡر   ١ لُۡمَدثِّرُ ٱ ََيٓ

َ
 [.2 -4: املدثر] ﴾٢ُيۡم فَأ

 .«رخیز و بترسانای جامعه به خود پیچیده، ب»

نامیدند،  می( نکوهیده)را مذمم  صقریش محمد: کند سحق نقل میاابن هشام از ابن 

اَل َتْعَجبُوَن َكیَْف يَْْصيُف اَّلَلُ َعَِّن »: فرمودند می صدادند و پیامبر گاه او را دشنام می آن
َ
أ

نَا ُُمََمدٌ لَْعَن ّقَُريٍْش وََشتَْمُهْم يَْشتيُموَن ُّمَذَمًما َوَيلَْعنُوَن 
َ
کنید به  آیا تعجب نمی»: «ُّمَذَمًما َوأ

دارد،  ها را از من باز می دارند و اهلل آن اذیت هایی که قریش در حق من روا می خاطر اذیت

 8.«که من محمدم نامند حال آن می( نکوهیده)گویند و مذمم  بدین شکل که مرا ناسزا می

 دعوت علنی

ه انجام دادند، سپس خداوند به او فرمان داد مکه سه سال دعوت را مخفیان صپیامبر

 :فرمایند باره می دعوت را علنی کند، خداوند بلندمرتبه در این

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿
َ
 [.63: احلجر] ﴾٩٤ لُۡمۡشِكِيَ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

 .«چه بدان مأمور هستی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان پس آن»

یرون آمد و بر کوه صفا باال رفت و با باالترین صدای خویش باگ از خانه ب صپیامبر

ای نزد عرب بود حکایت از اعالم خط  و این فریاد شناخته شده( یا صباحاه: )زد می

ای بنی »: خطاب به قبایل فرمودند صبا این فریاد، قریش جمع شدند، پیامبر. کرد می

هم که لشکری در پشت این کوه فهر، ای بنی کعب، به من بگویید اگر به شما خبر د

کنید؟ چون او را تصدیق کردند  آیا سخنم را باور میخواهد بر شما هجوم آورد،  می

. «دهم در حقیقت من شما را از عذاب دردناکی که پیش روی شماست بیم می: فرمود

__________________________ 
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َّما َدَعْوَتنَا إياَل »: گفت( عموی پیامبر)ابولهب 
َ
يَهَذاَتًبا لََك َسائيَر اَْلَْومي أ در طول روز »: «ل

 8!«ای نابودی و هالکت بر تو باد، آیا فقط برای این ما را دعوت کرده

قریش بر ابوطالب فشار آورد و از او خواستند که یا خود جلوی او را بگیرد یا ما با 

کنیم تا یکی از دو طرف از پای درآید و به هالکت رسد، این جریان بر  تو کارزار می

مد، زیرا دشمنی و جدا شدن قریش از او برایش سخت و مشکل بود و از ابوطالب گران آ

را نیز به آنان تسلیم کند و یا دست از یاریش  صتوانست رسول خدا سویی دیگر نمی

ای پسر : بکشد، از این رو کسی را نزد آن حضرت فرستاد و چون پیش او آمد به او گفت

ان گویند، اکنون بر جان خود و جان من اند و چنین و چن برادرم، قریش به نزد من آمده

. ل مکننگران باش و کاری که از من ساخته نیست و طاقت آن را ندارم بر من تحمی

خواهد او را واگذارد و دست از یاری او  کرد که عمویش می گمان می صرسول خدا

 أن و اهلل لو وضعوا الشمس َّف يمیَّن و القمر َّف يساری لَع»: بردارد، از این رو فرمود
به خدا اگر خورشید را در »: «ترکته هلک دونه، ّماأهذا اْلمر، حَّت يظهره اهلل، أو  أترک

دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپ من قرار دهند دست از دعوت نخواهم 

، «ها پیروز شوم که در این راه نابود گردم یا که خدا مرا یاری داده و بر آن کشید تا این

ای برادرزاده، برو و هر چه »: ان آن حضرت حلقه زد و گفتسپس اشک بر چشم

 2.«خواهی بگو، به خدا هرگز دست از یاری تو برنخواهم داشت می

در مسجدالحرام در حال سجده بود و مردمی از قریش هم در  صروزی رسول خدا

آورد و بر کمر ی شتر را  اطراف او بودند، در این هنگام عقبه بن أبی معیط شکمبه

 رض اهلل عنها که دخترش فاطمه سرش را بلند نکرد تا این صت گذاشت، پیامبرحضر

آمد و آن را از کمرش برداشت و بر کسانی که این کار را کرده بودند نفرین کرد و خود 

__________________________ 
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ها جز بر شکیبایی و یقین و ایمان  ی این و همه 8.ا نفرین نمودها ر آن حضرت هم آن

 .حضرت بلندمرتبه نیفزود

 ی که در مکه شکنجه شدندمسلمانان

فشار مشرکین بر افرادی که مسلمان شده بودند زیاد شد و افراد هر قبیله مأمور شدند 

ی خود هر کس را که به دین اسالم درآمده بیازارند و زجر دهند تا از  هر کدام میان قبیله

ت به ی افراد مسلمان شروع شد، انواع زجرها را نسب دین دست بکشند از این رو شکنجه

آزاردند و  زدند، گروهی را با گرسنگی و تشنگی می داشتند، برخی را کتک می آنان روا می

های داغ  های مکه برهنه کرده و روی آن ریگ جمعی را هنگام داغ شدن ریگ

دادند تا از دین خود دست بردارند، در این  قدر شکنجه می خواباندند و بدین وسیله آن می

گشتند و بعضی هم استقامت  صدمات وارده از دین خود بر میمیان برخی به سبب کثرت 

 .کرد ورزیدند و خداوند هم آنان را محافظت می می

خادم  ای مشرکان پایداری نمود، بالل حبشی از جمله کسانی که در برابر شکنجه

ی امیه بن خلف  او را آزاد کند، برده اقبل از این که ابوبکر. ]بود اابوبکر صدیق

بود، بالل دین اسالم را به جان دل پذیرفته بود،  ؛سرسخت رسول خدااز دشمنان 

های  برد و روی ریگ بدین خاطر امیه روزها هنگام گرمای ظهر او را از خانه بیرون می

به : گفت گذاشت، سپس به او می اش می خواباند و سنگ بزرگی روی سینه داغ مکه می

الت و عزی )ت از خدای محمد برداشته خدا به همین حال خواهی بود تا بمیری و یا دس

 .«خدای من یکی است»(: أحد أحد: )گفت بالل در همان حال می[ را پرستش کنی

__________________________ 

 .الواقع التاریخی للمسلمین: سیره ابن هاشم و کتاب نگارنده: ک.ن -8
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 اپسر یاسر
که )ی بنی مخزوم  و مادرش مسلمان شده بودند؛ قبیله رضی اهلل عنهما عمار و پدر

ها  شد آن م میآزردند، چون هوا گر این خانواده مسلمان را می( ابوجهل از همان قبیله بود

آزارند و مادرش سمیه را  ها می خواباندند و با انواع شکنجه های داغ مکه می را روی ریگ

نیز  رضی اهلل عنهما یاسر و پدرش. )که پایداری نمود و دست از اسالم برنداشت کشتند

گذشت و آنان را با این جمالت  بر آنان می صگاهی رسول خدا گاه(. بردباری نمودند

این خاندان یاسر، بردباری »: «اجلنةصرباً آل ياَس، موعدکم »: فرمود داده و میدلداری 

 .«پیشه کنید که جایگاه شما بهشت است

 هجرت به حبشه

وقتی فشار مشرکان و آزار آنان نسبت به افرادی که مسلمان شده بودند شدت گرفت، 

نان اسالم آزار دشم دید که مسلمانان گرفتار شکنجه و می صو حضرت رسول اکرم

 .هستند به آنان فرمان داد که به حبشه روند تا خود را از چنگال مشرکان آسوده سازند

های عثمان بن  ی این سفر شدند ده نفر بودند به نام بار آماده که برای نخستینکسانی 

، زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن عوف و صعفان با همسرش رقیه دختر رسول خدا

مصعب بن عمیر، ابو حذیفه بن عتبه با همسرش سهله )سلمه، ابوسلمه و همسرش ام 

که خداوند فرزندی به نام محمد بن ابی حذیفه در حبشه به آنان دختر سهل بن عمرو ر 

عنایت فرمود ر عامر بن ربیعه و همرش لیلی دختر ابی حیثمه، ابو سبره، سهل بن 

و . امیر آنان انتخاب شدبه عنوان  صبن مضعون که از طرف رسول خدا ، عثمان8(بیضاء

پس از ایشان جعفر بن ابی طالب و به دنبال او سایر مهاجرین به حبشه رفتند که تعداد 

 .رضی اهلل تعالی عنهم اجمعین .نفر بود 13ها  آن

__________________________ 

ها نام نبرده است و بر اساس سیره ابن هشام در این  پرانتز از اضافات مترجم است که مؤلف از آن -8

 .نوشتار افزوده شده است
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اند و در پناه پادشاه حبشه در کمال  مشرکین که دیدند مسلمانان از چنگالشان در رفته

اند و در میان قبایل  از پشتیبانی کامل او برخوردار شده برند و آسایش و امنیت به سر می

ی کار و  برای جلوگیری از ادامه)عرب نیز کم و بیش اسالم پیروانی پیدا کرده است، 

جلسه تشکیل دادند، و قرار شد تعهدنامه بنویسند و همگی ( صتبلیغات پیغمبر اسالم

مطلب قطع کنند، به  هاشم و بنی بنی امضا کنند که از آن پس معامله و داد و ستد به کلی با

و چیزی از آنان نخرند و ها زن ندهند و از آنان زن نگیرند و به آنان چیزی نفروشند  آن

این . بند عمل به آن باشند تر پای بیاویزند تا بیش( کعبه)ی خدا  این تعهدنامه را در خانه

 .آویختند تصمیم عملی شد و تعهدنامه را نوشته و امضا کردند و در کعبه

 رضی اهلل عنها وفات ابوطالب و خدیجه

ی  به فاصله)و همسرش خدیجه در سال دهم هجری  صابوطالب عموی پیامبر

 صشمار و پی در پی بر رسول خدا های بی این سال که مصیبت. وفات نمودند( کوتاهی
 .نامیده شد( سال اندوه)زن، وارد شد، عام الح

 به طائف صسفر رسول خدا

کار نیرومند و باوفای  دو پشتیبان و کمک صوطالب و خدیجه، رسول اکرمبا مرگ اب

و ثروت خود و  صخدیجه با دلداری دادن رسول خدا)خود برای پیشرفت اسالم 

م و دلگرم کردن پیشوای بزرگوار و ابوطالب با نفوذ و سیاستی که در قریش پیشرفت اسال

کالت دعوت دو چندان شد، از این مش( نمودند داشت او را از آزار دشمنان محافظت می

ی ثقیف و  در صدد برآمد که به طائف سفر کند تا با مالقات قبیله صرو رسول خدا

به  صدین خویش به دست آورد، پیامبرای برای پیشرفت  ها پشتیبان تازه جلب نظر آن

ی  به خانه)پس از ورود به شهر طائف یکسره . تنهایی به سوی طائف حرکت کرد

ی ثقیف  بزرگ و رئیس قبیله( و دو برادرش مسعود و حبیب که در آن روزعبداللیل 

ها خواست او  ها را به سوی دین اسالم دعوت نمود، و از آن بودند رفت، رسول خدا آن
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به بدترین شکل جواب را در پیشرفت هدفش یاری کنند، ولی آنان تقاضای آن بزرگوار 

ل شهر را واداشتند تا او را دشنام دهند، و با دادند و او را مسخره کردند و اوباش و اراذ

را ناچار کردند تا به  صحضرت. )آلود نمودند پرتاب سنگ دو پای مبارکش را خون

ی نخلی به  به باغ پناه برد در سایه صو چون حضرت( باغی از عتیه و شیبه پناهنده شود

چه از قریش  ترین مصیبت بود و از اهل طائف بدتر از آن ت نشست، این سختحاسترا

 .به وی رسیده بود مبتال شد

 إسراء و معراج

از شهر طائف خداوند اراده فرمودند اراده فرمودند که برای  صوقتی رسول خدا

هایی که تحمل کرده بود او را به  تسلی خاطر پیامبرش و عوض مشکالت و سختی

را به  األقصی لذا شبانه او را از مسجدالحرام به مسجد. دهدملکوت اعلی عروج 

نزد قریش رفت تا  صصبح شد پیامبرچون . ها جا به آسمان برد و از آن( المقدس بیت)

ماجرا را برایشان نقل کند، ولی مشرکین باور نکردند و او را مسخره کردند و تکذیب 

بود، تا یادآور نعمت خداوند بر  صنمودند، این ابتال به خیر در اعطای نعمت به حضرت

ها سپاسگزاری نماید و از جهتی هم امتحان در مصیبت  نعمت خویش باشد و به پاس

 .بود، زیرا قریشیان او را تکذیب نمودند و سخنانش را باور نکردند

در امر دعوت کسی از اهل  صبا وجود تالش مستمر و خستگی ناپذیر رسول اکرم

رو در وقت  اینایمان نیاورد، از ( جز کسانی از مستمندان که پیامبر را یاری نمودند)مکه 

آمدند  ی خدا می دعوت خویش را بر قبایلی که به زیارت خانه صحج حضرت رسول

ی توان و تالش خویش برای دعوت و هدایت مردم استفاده  داشت و از همه عرضه می

درود و سالم . کرد و تمام وقت و عمر خویش را صرف دعوت و تبلیغ دین خدا نمود می

 .خدا بر وی و خاندان پاکش باد
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 آغاز اسالم انصار مدینه

در یکی از اجتماعات موسم حج که قبایل به مکه آمدند گروهی از مردم مدینه از 

ایشان را  صج نیز مانند سایر قبایل به آن شهر آمده بودند، رسول خداری خز قبیله

ها دین را پذیرفتند و پیامبر اسالم را تصدیق  دیدار، و به دین اسالم دعوت نمود، آن

 .و به مدینه بازگشتندنمودند 

 بیعت عقبه اول و دوم 

ده نفر از خزرج )و چون سال دوم موسم حج فرا رسید دوازده نفر ( آن سال گذشت)

مالقات و بیعت  صاز انصار مدینه به مکه آمدند و در عقبه با پیامبر( و دو نفر از اوس

ی نکنند، مرتکب برای خدا شریکی قائل نشوند دزد: کردند و مفاد این پیمان چنین بود

زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، بهتان و افترا به کسی نزنند و در کارهای نیک 

 .نکنند صنافرمانی پیامبر

 صپس از انجام این بیعت، در وقت بازگشت این هیأت به مدینه، رسول خدا
را همراهشان به مدینه فرستاد تا قرآن و  امصعب بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف

و این مالقات و بیعت به نسبت رسول . ها بیاموزد ات و فرامین الهی را به آندستور

های موجود بود و بدین وسیله اسالم در شهر یثرب منتشر  برون شدن از سختی صخدا

موفقیت زیادی نصیبش )مصعب که . شد و این بیعت معروف به بیعت عقبه اولی است

مرد و زن از انصار  23حج به همراه در سال آینده در موسم پس از چندی ( شده بود

 .مسلمان به مکه بازگشت

ها در عقبه مالقات کند و در این دیدار  مقرر نمودند که با آن صرسول خدا

ها آمد و پیمانی با آنان منعقد  با عمویش عباس بن عبدالمطلب به دیدار آن صپیامبر

: ست بدین قرار استکه معروف به پیمان عقبه دوم ا( پیمان)این بیعت مفاد . نمود

و فرزندان  ه از زنانکطور  باید همان»: پیمان من با شما این است که :فرمود صپیامبر
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بیعت کردند و از  صهمگی آنان با پیامبر. «از من نیز دفاع کنیدکنید  خود دفاع می

ها را رها نکند و به سوی قوم خود برگردد و پیامبر به  اطمینان یافتند که آن صپیامبر

 .ها اطمینان داد آن

ها را  هایی بسته شد که بدین ترتیب آن ای رسول خدا، میان ما و یهود پیمان: گفتند

قطع خواهیم کرد، چنان نباشد که شما بعد از پیروزی بر دشمنانت ما را رها کرده و به 

خون من خون شما و گذشت من گذشت »: فرمود صپیامبر. سوی قوم خود بازگردی

جنگم با هر که شما بجنگید و صلح  هستم و شما از من هستید، میشماست، من از شما 

 .«کنم با هر که شما صلح کنید می

 ی هجرت به مدینه اجازه

ها  از قریش و ثقیف قطع امید کرد و دید که دعوت کردن آن صوقتی رسول خدا

دهند و سرزمین  فایده است و مطمئن بود که انصار مدینه او و یارانش را یاری می بی

خداوند به او اجازه فرمود  دید می مدینه را نیز فضایی مناسب برای تبلیغ و انتشار اسالم

تر بود، زیرا قریش هرگز  که به مدینه هجرت کنند و این امتحان از امتحان قبلی سخت

 و یاران او هرجا که بخواهند بروند و صگذارند که رسول خدا دست روی دست نمی

مشرکان وقتی دانستند که این دعوت به زودی در خارج مکه . ها خطرآفرینی کنند برای آن

یش از خارج شدن شود انجمن کردند که پ شود و برای قریش خطرساز می منتشر می

ای بیندیشند و او را از پای درآورند، ولی خداوند توانای  از مکه چاره صرسول خدا

و  صها نجات داد، پیامبر ی آن از مکر و حیله رایار وفادارش ابوبکر  لندمرتبه او وب

گاه  و مدتی در غار ثور پنهان شدند و آن( از شهر مکه بیرون آمدند)به اتفاق  اابوبکر

ی قریش به  سان حیله با رعایت تدابیر امنیتی الزم در پناه خدا رهسپار مدینه شدند و بدین

 .ه شدندخودشان برگشت و در پی پیامبر مسلمانان به لطف خدا گروه گروه رهسپار مدین
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ایجاد برادری  صی آن حضرت اندیشه نبه مدینه رسیدند اولی صوقتی رسول خدا

جا مسجدی بر پا کرد و دولت  بود و سپس در آن رضی اهلل عنهم میان انصار و مهاجرین

ها و امتحان ایشان و مسلمانان نبود، زیرا  اسالمی به معنای پایان یافتن مشکالت و سختی

. مشکالت بود ی سرچشمهان و منافقان به رهبری عبداهلل بن ابی ی یهودی در مدینه حیله

اسالم  صها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان تالش کردند و علیه اسالم و پیامبر این

ی  چینی پیکره چینی کردند و به سختی مسلمانان را آزردند و با حیله و توطئه دسیسه

صبوری ورزیدند و بردباری کردند  صولی رسول خدا. دولت اسالم را هدف قرار دادند

ها و مشکالت پی در پی بر  ی آن سختی رغم همه و مقاومت نمودند، ایشان علی

ترین صبر و مقاومت را از خود  ایدئولوژی و مفاهیم نخستین خویش و دعوت، بزرگ

 . بروز دادند

جا  ر ایند: ها پیاپی و به شکل مختلف و از زمانی تا زمان دیگر بود و آزمایش ها سختی

هایی که  ها، مشکالت و خستگی پیوندد، چه سختی کاه جنگ بدر به وقوع می آزمایش جان

 صاگرچه در نهایت پیروزی برای اسالم و پیامبر اکرم! به پیامبر و یاران باوفایش نرسید
بود و تفاوت کفر و اسالم و حق و باطل در این جنگ آشکار شد، ولی در حقیقت 

 .رد آزمایش قرار گرفتند و از آزمایش پیروز بیرون آمدندمسلمانان به نیکی مو

و یاران وی به سبب مخالفت با فرمان پیامبر  صآید، رسول خدا جنگ احد پیش می

شود، و دندان مبارک رسول  شوند، حمزه عموی پیامبر شهید می سخت دچار مشکل می

به دنبال جنگ احد  ی آخر شکیبا و بردبارند، و تا لحظه صشود و پیامبر خدا شکسته می

 .آید نظیر از مدینه پیش می ی بنی ی یهود و بیرون راندن قبیله توطئه

ی دشمنان اسالم جمع شدند، و  در این جنگ همه. دهد رخ می( احزاب)جنگ خندق 

 : فرماید خدای بلندمرتبه می. سخت مسلمانان را تکان داد

ا َوُزلۡزِلُواْ  لُۡمۡؤِمُّنونَ ٱ ۡبُتِِلَ ٱ ُهَّنالَِك ﴿  [.44: األحزاب] ﴾١١زِلَۡزاَلا َشِديدا
 .«جا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند آن»
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ی  پس از آن غزوه. دیده برگشتند اما خداوند تزویر آنان را به خودشان برگرداند و زیان

 .رخ داد نهایت های پی در پی و بی گاه صلح حدیبیه و مشکالت و آزمایش قریظه و آن بنی

 با امتش ؛الوداع و وداع پیامبر ةحجفتح مکه، 

دار نمود و مسلمانان به طور  های این آیین بزرگ را با قوانین خویش ریشه خداوند پایه

ها را برای پذیرش تقوا مورد آزمایش قرار داد،  های آن کامل و به نیکی تربیت یافتند و دل

ا برای ورود به مکه مهیا نمود و آن را به و مسلمانان ر صی ورود پیامبر خداوند زمینه

ها زمان حجۀ  همان وضعیت که در زمان ابراهیم واسماعیل بود بازگردانند و پس از این

 :رسد ی نصر فرا می الوداع و نزول سوره

يَۡت   ١ لَۡفۡتحُ ٱوَ  ّلَلِ ٱَجآَء ّنَۡصُ  إَِذا﴿
َ
ۡفَوا ّلَلِ ٱيَۡدُيلُوَن ِِف دِيِن  َلَاَس ٱَوَرأ

َ
ا أ  فََسّبِحۡ  ٢جا

و ٱِِبَۡمِد َرّبَِك وَ   [.4 -4: النرص] ﴾٣ََكَن تََوابَۢا  ۥإِّنَهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ
چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد، و ببینی که مردم گروه گروه در دین خدا درآیند، »

پس پروردگار خویش را سپاس و ستایش کن و از او آمرزش بخواه که وی همواره 

 .«پذیر است توبه

گفته شده در مکه در روزهای . الوداع فرود آمده این سوره در مدینه پس از حج

: «نعت إىل نفیس و ّقرب أجَل»: فرمودند صچون نازل شد، پیامبر. نازل شد 8تشریق

 2.«دهد نفسم خبر وفات و نزدیکی اجلم را می»

و  با نزول این سوره رسول خدا دانستند که رحلت و جدا شدنش از دنیا نزدیک است

؛ بر شهدای احد بعد از گذشت هشت باید خود را برای مسافرت به دار باقی آماده کند

کنند، و برای خداحافظی بازماندگان  سال نماز خواندند گویا که با مردگان خداحافظی می

__________________________ 

 (مترجم. )الحجه را ایام تشریق گویند دوازدهم و سیزدهم ذیروزهای یازدهم و  -8

ابن جریر، ابن منذر و ابن مردویه از ابن عباس روایت « نعیت إلی نفسی»: با لفظ( 8/282ح)احمد  -2

 .021-0القدیر  فتح: ک. ن. اند کرده
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یٌد َعلَیُْكْم َوإيِِّن َواَّلَلي »: به ایراد خطبه برخاستند و فرمود نَا َشهي
َ
ّْنُظُر إيىَل إيِِّن فََرٌط لَُكْم َوأ

َ
 َْل

ْن 
َ
َخاُف َعلَیُْكْم أ

َ
رْضي َوإيِِّن َواَّلَلي َّما أ

َ
یُت َّمَفاتيیَح َخَّزائيني اْْل ْعطي

ُ
َحوِْضي اآْلَن َوإيِِّن ّقَْد أ

ْن َتنَافَُسوا فيیَها
َ
َخاُف َعلَیُْكْم أ

َ
ِِّن أ ي َولَكي ُکوا َبْعدي به راستی من زودتر از میان شما »: «تُْْشي

است، من از « حوض»ی دیدار ما  من بر شما گواه خواهم بود، وعدهخواهم رفت، و 

اند، من از این  های زمین را به من داده نگرم، کلیدهای گنجینه می( حوض)جا به آن  همین

خواهی شما  سبب نگران شما نیستم که پس از من به اهلل شرک ورزید، ولی بر دنیا

که پیشینیانتان  سبب آن نابود شوید چنان ترسم که در آن از همدیگر پیشی گیرید و به می

 .8«نابود شدند

ای از  چه گذشت چکیده بود، و آن صاین سرگذشت سرور کائنات رسول خدا

ها مبتال شد و صبر  سال به آن 23آزمایش و امتحاناتی بود که در مسیر دعوت به مدت 

الم خداوند تا شان استقامت ورزید، درود و س نمود و تا آخرین لحظه از زندگی مبارک

 .صروز قیامت بر تو باد ای رسول خدا

 ی خدا که مورد امتحان خدا واقع شدند هایی از بندگان شایسته نمونه

 سعمربن الخطاب
هجری حج را به پایان  23در سال  سوقتی عمر: ابن اثیر آمده است« الکامل»در کتاب 

الهی، پیر و ناتوان : نیاز کردی ابطح فرود آمد و چنین با خدای خویش راز و  برد در منطقه

ترسم توان رسیدگی به امور  ی اسالمی هم گسترش یافته است، می ام، قلمرو جامعه شده

 صخواهم که مرا قبض روح کنی و در شهر رسول خدا رعیت را نداشته باشم، می
 .شهادت را نصیبم گردانی

__________________________ 

الواقع التاریخی : مؤلف ، ابن کثیر، الکامل، ابن اثیر، و کتابةیوالنها ةیسیره ابن هاشم، البدا: ک. ن -8

 .للمسلمین
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ًَ َّف سبیلک، ۀدامهلل إین أسألک شها»: فرمود در حدیث صحیحی ثابت است که او می
خدایا، من از تو شهادت در راهت و مرگ در سرزمین پیامبرت را »: «موتاً َّف بدل رسولکو

 .«خواهم می

برای ایراد خطبه برخاست، بعد از حمد و  سعمر: از ابو طلحه روایت است که گفت

را یادآورد شد و به نیکی از آن دو  او ابوبکر صدیق صثنای پروردگار، رسول اکرم

ام که خروسی دوبار مرا نوک زد و  ای مردم، من در خواب دیده: گاه فرمود رد، آنیاد ک

 .دانم تعبیر این چیزی جز نزدیک شدن اجل خود نمی

: فرمود اعمر: روایت است که گفت ااز حصین بن عبداهلل بن سالم ابی الحق

کمم ام که خروسی سه بار در ش نزدیک است که من از شما جدا شوم، در خواب دیده»

 .«زند نوک می

، ابعد از این سخن عمر فاروق: به من گفت اعمر بن میمون: حصین گوید

نماز صبح را  االمؤمنین عمرامیر. مانده بود که وی ضربه خوردبیش از چهار روز ن

خواند تا که مردم به نماز  ی یوسف و نحل می خواند، در رکعت اول سوره طوالنی می

ها جای  راست بایستید و چون در صف: گفت کرد و می برسند، میان هر دو صف گذر می

 نهمین که تکبیر نماز گفت در هما .کرد می رفت و نماز را شروع  دید جلو می خالی نمی

، فقط ابن االمؤمنین، عمربین امیر( گوید اعمر بن میمون)رد جا ضربت خو

ت ، و دس«سگ مرا خورد و یا سگ مرا کشت»: گفت بود و شنیدم که می اعباس

گاه آن  و آن .را گرفت و او را جلو راند که نماز را ادامه دهد اعبدالرحمن بن عوف

رسید چپ و  ی خود به هر که می با خنجره دولبه( فیروز ابولؤلؤ مجوسی)نامسلمان 

ها شهید شدند، مردی  شد و به سیزده نفر ضربه وارد کرد هفت تا از آن ور می راست حمله
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اش عبای  او را دید برای دستگیری( ی رکت وحشیانه و مجرمانهح)از مسلمانان وقتی این 

 8.ابولؤلؤ مجوسی وقتی دید که دستگیر شده خودکشی کرد. گشاد خود را بر او افکند

 سمحنت عثمان بن عفان
، اولین ای شهادت عثمان در حادثه: گوید از حسن بصری روایت است که می

. عثمان مردی زیبارو بود و ریش بلند داشت .کسی که بر او وارد شد محمد بن ابوبکر بود

ای : عثمان به او گفت. را گرفت و به تندی حرکت داد امحمد بن ابوبکر سر عثمان

و ابن ) .پسر برادرم، صبر کن عجله نکن، پدرت هرگز چنین رفتاری با من نکرده است

و  ا محمد بن ابوبکر بعد از شنیدن پند و گفتار عثمان: گوید می کثیر همچنین

 .(و از گروه قاتلین خلیفه نبود نمودرسول خدا آنجا را ترک  ربزرگواری آن یا

او بر . مردی بلندقامت آمد، در دست او نیزه یا سالحی دیگر بود: حسن گوید

صاحب نیزه نیار بن : حسن گوید. ور شد و خلیفه را به شهادت رساند حمله اعثمان

که عثمان بن عفان شلوار خواست و آن و از ابو سعد روایت است . عیاض اسلمی است

حضرت عثمان . این شلوار نه در جاهلیت و نه در اسالم هرگز نپوشیده بود. را پوشید

امشب : ها به من گفتند آن. ام را به خواب دیده سو ابوبکر و عمر صدیشب پیامبر: گفت

 .کنی ات را نزد ما افطار می روزه

و آن را نمود که برایش مصحف بیاورند درخواست  اگاه عثمان آن: ابن سعد گوید

بنا بر قول مشهور . که قرآن در دستش بود شهید شد و در حالی( و تالوت نمود)از کرد ب

اش محاصره بود و در این مدت در فشار و مصیبت سختی  به مدت چهل روز در خانه

 2.قرار داشت

__________________________ 

 .، ابن کثیر، الکامل، ابن اثیر، المحن، ابی العرب محمد بن احمد تمیمیةیوالنها ةیالبدا -8

 ةیالبدا. طبقات ابن سعد، الکامل، ابن اثیر، کتاب المحن، ابی العرب محمد بن احمد تمیمی: ک. ن -2

 .، ابن کثیرةیوالنها
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 سطالب محنت علی بن ابی
ها  در دست داشت و به در خانه دستی شد و چوب هر روز صبح بلند می سعلی

در روزی که به شهادت رسید طبق . کرد رفت و مردم را برای نماز صبح بیدار می می

که ابن ملجم به او  عادت مردم را برای نماز صبح بیدار کرد و به مسجد رفت تا این

به ابن ملجم آب و خوراک دهید و به : فرمود اعلی . ور شد و مصدومش کرد حمله

گیرم، اگر  اگر خوب شدم که خودم کار را به عهده می. ا این اسیر رفتار کنیدنیکی ب

 .گیرم بخشم یا قصاص می خواستم او را می

در میان . مردم را به بیعت دعوت نمود اعلی: از ابو طفیل روایت است که گوید

 حضرت چندبار او را برگرداند و. کسانی که برای بیعت آمده بودند ابن ملجم نیز بود

سوگند به . ترین فرد نباید زندانی شود آیا بدبخت: گفتگاه  آن. گاه با او بیعت کرد آن

 8.اشاره به سر و ریش خود کرد. شود کسی که جانم در دست اوست این از این خونی می

ابن ملجم زنی از قبیله تیم الرباب به نام قطام : آمده است «ةالن ایو ةالبدای»در کتاب 

او موافق نظر و رأی خوارج بود، همان . آن زمان از زیباترین زنان بود و یان زن در. دید

وقتی ابن ملجم قطام . به دست قومش به شهادت رسید ادیدگاهی که حضرت علی

قطام به ابن ملجم گفت با تو ازدواج . را دید عاشقش شد و وی را خواستگاری نمود

. اطالب ن و کشتن علی بن ابیکنم جز به سه هزار دینار و آوردن یک زن آوازخوا نمی

تو کارت : وی به ابن ملجم گفت. ابن ملجم با قطام همبستر شد و کار ازدواج پایان یافت

 .هایم را برآورد کن ، لذا به عهدت وفا کن و خواسته(منظور ازدواج)را کردی 

__________________________ 

 بی العرب محمد بن احمد تمیمیبه کتاب المحن، ا: ک. ن -8
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 ای را قطام در مسجد خیمه. ابن ملجم سالحش را برداشت و به همراه قطام به راه افتاد

ابن . نماز، به مسجد آمدندنماز، : فرمود که می علی در حالی. برای ابن ملجم به پا کرد

 8.که به او رسید و شمشیر بر فرق سر مبارکش وارد کرد ملجم به دنبال او رفت تا این

 و همراهانش عنهما رضی اهللشهادت حسین بن علی 

ی منوره رسید،  ه مدینههنگامی که معاویه بن ابوسفیان وفات یافت و خبر وفاتش ب

ولید بن عتبه بن ابی سفیان که والی مدینه بود مأموری را به نزد حسین بن علی و عبداهلل 

: آن دو گفتند. ها را به بیعت با یزید دعوت کرد فرستاد و آن رضی اهلل عنهم بن زیبر

ود را آماده شتران خ سجا بیرون رفتند، حسین گاه از آن آن. شاءاهلل فردا در حضور مردم ان

سوار بر اسب خویش شد و از  اکرد و راه مکه را در پیش گرفت و عبداهلل بن زبیر

را  اامام حسین او در راه عبداهلل بن زبیر. های فرعی وارد مکه شد طریق راه

کرد رسید، او به امام  امام حسین به عبداهلل بن مطیع که در چاه خود کار می. مالقات کرد

: به عراق، عبداهلل گفت: روی ای ابوعبداهلل؟ حسین فرمود می به کجا: گفت احسین

ارسال شده و از من هایی برای من  معاویه مرده و پیک: سبحان اهلل برای چه؟ حسین گفت

دهم که این کار نکنی، زیرا از  ای ابا عبداهلل، به تو قسم می: عبداهلل گفت. اند دعوت کرده

که اگر حرمت تو  بدان. د و تو این کار را نکنپدرت که از تو بهتر بود حفاظت نکردن

 .ماند شکسته شد هرگز حرمتی بعد از تو نمی

عمرو بن سعید بن العاص به . به مکه رسیدند ابا عبداهلل بن زبیر سامام حسین

عمرو بن . عنوان امیر مکه و مدینه و امیر حجاج به مکه آمدند و ولید بن عتبه عزل شد

وی فرمان داد که سوار بر . د که امام حسین خارج شده استسعید ابن العاص شنیده بو

به جست و جوی امام . و او را پیدا کنید گردیدهر شتر که در زمین یا آسمان است ب

 .رفتند، ولی او را نیافتند احسین

__________________________ 

 .301-2، ابن کثیر، ةیالنها ةیالبدا -8
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: اسم این سرزمین چیست؟ گفتند: به سرزمین کربال رسید و فرمود اامام حسین

و یاران در  اامام حسین(. سختی و مصیبت است)ست این کرب و بال: فرمود. کربال

امام و یارانش خواستند از آب استفاده . ای بود ها و آب تپه جایی منزل گزیدند که بین آن

. که آب داغ دوزخ بنوشید نوشید تا این هرگز از این آب نمی: شمربن جوشن گفت. کنند

ها بجنگیم؟  حق نیستیم که با آناباعبداهلل، مگر ما بر : گوید بن علی به حسین میعباس 

گاه بر اسب خود سوار شد و همراهان او را یاری دادند و  بله، آن: فرمود اامام حسین

 .ها را از کنار آب دور کردند و خود و همراهان از آب نوشیدند آن

امام . بجنگد اعمر بن سعد را فرستاد که با امام حسین ،سپس عبداهلل بن زیاد

یا بگذاری از راهی که : مر، سه چیز را از من بپذیرای عَ: فرمودحسین به ابن سعد 

ی یزید کن تا دستم در دست وی  ایم برگردیم، و اگر این را نپذیرفتی، مرا روانه آمده

ها بجنگم و در راه خدا  کن تا با آن  و یا مرا روانه. او هر طور خواهد انجام دهد گذارم و

ه نزد یزید فرستاد تا از او فرمان بگیرد و قصد کرد عمر بن سعد مأموری را ب. کشته شوم

ای : که امام حسین را به نزد یزید بفرستد، ولی شمر بن جوشن فاسق تبهکار به او گفت

هرگز اجازه خواهی او را آزاد کنی، نه  عمر، خداوند تو را بر دشمنت چیره کرده و تو می

نه هرگز من به حکم : ام حسین فرمودام. ابن زیاد را گردن نهندکه حکم  دهم مگر این نمی

عمر بن سعد از جنگ با . کنم به خدا قسم چنین کاری نمی. نهم زاده گردن نمی یک حرام

عبداهلل بن زیاد قاصدی به نزد شمر بن ذی الجوشن  و خودداری کرد اامام حسین

 تو با حسین جنگ کن و او را از جنگ با حسین خودداری کرد اگر عمر: فرستاد و گفت

که پسر دختر همراه عمر سی نفر بودند و گفتند . بکش و به جای عمر امیر لشکر هستی

 کنید؟  دهد و همگی را رد می سه پیشنهاد به شما می صرسول خدا

دید و عبداهلل زیباترین  علی را سوار بر اسبمردی از اهل کوفه عبداهلل بن حسن بن 

وای بر تو : مردی به او گفت. کشم می حتماً این جوان را: مرد کوفی گفت. خلق خدا بود

ور شد و او را  آن مرد کوفی گوش نداد و بر عبداهلل حمله. کنی؟ رهایش کن چه کار می
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عمو جان، حسین : وقتی اولین ضربه به عبداهلل وارد شد او امام حسین را صدا زد. کشت

د و هایش را قطع کر ور شد و دست حملهبر قاتل  اجواب داد در خدمتم و حسین

ن و یسپس درگیری شروع شد و امام حس. ی دیگری به او زد و او را کشت سپس ضربه

حسین بن علی، عثمان بن علی، : همراهان او که همه از اهل بیت بودند شهید شدند

عبداهلل بن حسن و  البنین بنت حزام کلبی و ابراهیم بن علی، ابوبکر بن علی، و مادرشان ام

هاشم و شش تا از  و سه تا از بنی. عون، محمد: و فرزندان جعفرپنج تا از فرزندان عقیل 

 8.ها محمد بن علی نیز بود ها و در میان آن زنان آن

 سمحنت حسن بن حسین بن علی
وقتی به مدینه . ی منوره شد حجاج بن یوسف ثقفی از مکه بیرون آمد و راهی مدینه

حضرت ( لباس رزم)ره رسید کسی را به نزد حسن بن حسین فرستاد که شمشیر و ز

حجاج با شمشیر و . دهم به تو نمی: حسن بن حسین گفت. را تحویل دهد عرسول اکرم

زنم که پاره  به خدا سوگند، آن قدر با این شالق به تو می: عصا و شالق جلو آمد و گفت

قدر با این شمشیر به  زنم که شکسته شود و آن دستی به تو می قدر با این چوب شود و آن

ای ابو محمد، خودت را در معرض خطر : مردم به حسن گفتند. زنم که نابود شوی یتو م

. را آورد و جلو حجاج گذاشتحسن بن حسین شمشیر و زره پیامبر . ستمگر قرار مده

را  صشمشیر پیامبر: ی ابی رافع خواست و از او پرسید حجاج مردی از خانواده

شیرهای دیگر مخلوط کرد اما آن مرد با شمشمشیر را آن حجاج . شناسی؟ گفت آری می

ابن رافع و . ها نگاه کرد را گذاشت و به آنسپس زره . جدا نمودرا  صشمشیر پیامبر

در جنگ یرموک به تن فضل بن عباس . دراای د نشانه صزره پیامبر: برخی دیگر گفتند

و جای . ندو سرنیزه را بیرون آورد ای در این لباس فرو رفت بوده و کشته شده، و سر نیزه

را شناسایی کردیم، وقتی نگاه  صپیامبرو به این طریق لباس . سرنیزه مشخص است

__________________________ 
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ای حسن، اگر شمشیر و : حجاج گفت. گویند زره همان طور است که میکردند دیدند 

 8.کردم آوری حتماً سرت از تنت جدا می لباس دیگری می

 محنت محمد بن حنفیه

را ترسانده بود و او را با چیزی مواجه حجاج بن یوسف ثقفی، محمد بن حنفیه 

لحظه  332برای خدا در هر شبانه روز : او به حجاج نوشت. آمد کرد که از آن بدش می می

ها  خدا از آن برخوردارند و من امیدوارم که خداوند در یکی از این لحظهاست که بندگان 

 .شر تو را از من دور کند

با خدا پیمان : گفتوی به حجاج . رسیداین خبر به خلیفه عبدالملک بن مروان 

درنگ گردنت را  بندم که اگر رفتار ناخوشایندی با محمد بن حنیفه انجام دهی، بی می

 .کاری را که محمد بن حنفیه را ناراحت کند، انجام ندادپس از آن حجاج . خواهم زد

 حنیفه امام ابومحنت 

وی . هایی رخ داد اق فتنه و آشوبامیه، ابن هبیره والی کوفه بود و در عر در عهد بنی

در میان آنان ابن ابی لیال و ابن شبرمه و داوود . فقیهان عراق را به دربار خود فرا خواند

ابن هبیره به هر کدام از فقیهان در کارهای حکومتی مسؤولیتی داد و . بن ابی هند بودند

مهر خالفت را به وی گاه خواست تا  کسی را به نزد ابوحنیفه فرستاد تا نزدش آید، آن

ی او چیزی از  ای جز با نظارت ابوحنیفه انجام نگیرد و جز با اجازه بسپارد و هیچ نوشته

المال بیرون نرود، ولی ابوحنیفه از پذیرش این مسؤولیتی داد و کسی را به نزد  بیت

گاه خواست تا مهر خالفت را به وی بسپارد و هیچ  ابوحنیفه فرستاد تا نزدش آید، آن

المال بیرون  و چیزی از بیتی ا ای جز با نظارت ابوحنیفه انجام نگیرد و جز با اجازه وشتهن

ما : فقیهان به ابوحنیفه گفتند .ولی ابوحنیفه از پذیرش این مسؤولیت خودداری کرد نرود،

__________________________ 
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ان دهیم که خود را در معرض نابودی قرار ندهی؛ ما همه برادر تو را به خدا سوگند می

ابوحنیفه . ای نداریم ها نگران و ناخرسندیم، ولی چاره ذیرش این مسؤولیتتوییم و از پ

پذیرفتم تا چه رسد که  گردانم، نمی های مسجد را باز  خواست دروازه اگر از من می: گفت

ها امضا کنم، به خدا سوگند، هرگز وارد  خواهد دستور قتل را بنویسد و من زیر آن وی می

همکارتان را رها کنید که او حق را یافته و درست : لیال گفت ابن ابی. شوم این معرکه نمی

کرد و روزهای پی در پی او  انیپلیس ابوحنیفه را زند. اند گوید و دیگران اشتباه کرده می

ابن . مرده است( ابوحنیفه)این مرد : جالد نزد ابی هبیره رفت و گفت. زد را شالق می

بخواهد ر از من گا: کند؟ ابوحنیفه گفت جابت میاز او بپرسید آیا فرمان را ا: هبیره گفت

: ابن هبیره با جالد نشست و گفت. کردم که درهای مسجد را باز گردانم، این کار را نمی

گری برای این زندانی نیست تا او از من مهلت بخواهد و من به او مهلت  آیا نصیحت

هان مشورت نمایم، و به آن اجازه دهید تا با فقی: این خبر به ابوحنیفه رسید و گفت. دهم

اش فرمان داد؛ ابو حنیفه چهارپایش را سوار شد و به سوی  ابن هبیره به آزادی. فکر کنم

وی تا آغاز دولت عباسی در . هجری قمری رخ داد 832این اتفاق در سال . مکه فرار کرد

 8.مکه ماند و در زمان خالفت جعفر منصور به کوفه بازگشت

 نسمحنت امام مالک بن ا

از امام مالک در مورد قسمی که در وقت بیعت با : از ابن قاسم روایت است که گفت

هرگاه مجبور به قسم شدی و : امام مالک فرمود. یدندشود پرس فرمانروایان داده می

، و قسم خوردی، گناهی بر ترسیدی که اگر قسم نخوری کشته شوی و یا شکنجه شوی

 .تو نیست

__________________________ 
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را فرستاد که در مورد این سؤال از امام مالک فتوا گیرند، والی کسی : ابن قاسم گوید

 8.امام مالک به خاطر این فتوا یک صد تازیانه خورد

 محنت امام احمدبن حنیل

پدرم احمد بن حنیل به خاطر : از عبداهلل بن احمد بن حنبل روایت است که گوید

وز در زندان بود و ر 21ق مدت .  ره 281که نپذیرفت که قرآن مخلوق است در سال  این

 2.تازیانه متحمل شد 31

 ت قاضی شریک بن عبداهللنمح

قاضی شریک نزد مهدی در دارالخالفه رسید و بر او سالم کرد، اما مهدی از او روی 

. متی ندهدالخداوند به شخص دورتر س: برای بار دوم سالم کرد، مهدی گفت. گرداند

ام یا به خاطر  جنایتی که مرتکب شدهای امیرمؤمنین چرا؟ آیا به خاطر : شریک گفت

 چرا ای: شریک گفت. ار آویختن استحق تو شمشیر و به د: ام؟ گفت کاری که کرده

در : مهدی گفت. که جرم و گناهم را بدانم امیرمؤمنین؟ کشتن من روا نیست مگر این

 و از معبرین خواب پرسیدم. گذاری گردانی بر فراشم پا می ام که با روی خواب دیده

: شریک گفت. داند، ولی در واقع فرمانبر تو نیست در ظاهر خود را فرمانبر تو می: گفتند

ای امیرمؤمنان، نه خواب تو، خواب پیامبر ابراهیم است و نه معبرین تو یوسف پیامبر 

زنی؟ مهدی خجالت کشید و اطمینان  های دروغ گردن مؤمنان را می آیا با خواب. هستند

 3.رون و از جلوی چشمم دور شوداد، ولی گفت برو بی

 

__________________________ 
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