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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1011 بهمن 11: تاریخ                                           موضوع کلی: سوره بقره     

 1001جمادی الثانی  82مصادف با:              _« وَاسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ» بخش اول: _ 54موضوع جزئی: آیه       

                                                                                                                    08جلسه:                         مطلب دوازدهم: صبر و توحيد _مطلب یازدهم: توفيق صبر       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

مطالب گوناگونی ذکر شد. حدود ده مطلب ولو به صورت  ،«وَاسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ»یعنی  54در بخش اول از آیه 

 رویم.بیان شد. چند مطلب دیگر باقی مانده که انشاءاهلل بعد از بیان آن، سراغ بخش دوم می ،مختصر

 : توفیق صبرمطلب یازدهم

ز ناحیه وفیق امطلب یازدهم مربوط است به اینکه صبر که خداوند امر به استعانت به آن کرده، خودش نیازمند عنایت و ت

 خدا است. توضیح مطلب اینکه:

عالم خلق شود این منسوب به خداست و هرچه که در عالم لباس وجود بپوشد، به یک معنا مخلوق خدا  هر چه در این

است. چه انسان ها و چه صفات نفسانی قائم به نفس انسان ها، همگی موجودات این عالم اند که با عنایت و افاضه 

ز د، به افاضه وجود اشومیپدر و مادری متولد  خداوند تبارک و تعالی رنگ وجود پیدا کردند. باالخره انسانی که از یک

ناحیه خدا موجود شده است. اگر این انسان عالم شود، باز این علم او به مدد افاضه خداوند تبارک و تعالی است. اوصاف 

سان نری تعالی است. لذا همین که خداوند تبارک وتعالی صبر را به ااد هم باز به مدد بکنمینفسانی که این شخص پیدا 

در نفوس انسان ها ولو با  صفت عطا کرده، خودش یک نعمت است، همانطور که علم یک نعمت است. باالخره افاضه این

است  هم محتاج توفیقی وصفطه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. نکته مهم این است که تقویت و تحکیم این واس

 از ناحیه خداوند تبارک و تعالی. 

 خداوند. یعنی صبر کن و این صبر تو نیست مگر به سبب 2،«وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلََّا بِاللََّهِ»اوند میفرماید: در سوره نحل خد

اصل صبر به سبب خداوند است و البته عمق و وسعت صبر هم نیازمند عنایت و توفیق از ناحیه خداوند تبارک وتعالی 

 است. 

ونه و ینزل الصبر علی قدر إن اهلل ینزل المعونه علی قدر المؤ»روایتی از رسول گرامی اسالم وارد شده که میفرماید: 

د. این نکمینازل  مقدار صبر را به اندازه بال ود، کنمیخداوند تبارک و تعالی کمک را به اندازه هزینه و نیاز نازل  «البالء

د که به موازات نزول این بالء، کنمیآید، واقعا انسان این را حس ی برای کسی پیش میخیلی مهم است. گاهی مصیبت
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اکی از حیند خداوند به تو صبر دهد، گومی بینند،میکدیگر را ی کهمردم گاهی د. اینکه کنمیخداوندصبر را هم بیشتر 

حی منتهی بعضی خیلی سط فهمند.مینسان داده صبر را فی الجمله همه به عنوان یک نعمتی که خدا به اهمین مطلب است. 

ولی بعضی صبرشان وسعت و عمق دارد. در مواردی که بال و مصیبتی برای انسان پیش  ن برخوردارندآاز و بسیار کم 

وتعالی  د. لذا اگر خداوند تبارککنمی، خداوند به موازات نزول بال صبر بیشتر با عمق و وسعت بیشتربه انسان عطا آیدمی

به  عمتن د به استعانت به صبر و خود این صبر را خداوند به عنوان یککنمیامر  ،«وَاسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ»یفرماید: م

باز  نیت توسعه عمقی و عرضی دارد که ایو بدون تردید این نعمت خدا است. در عین حال این صبر ظرف عطا کردهانسان 

واهد خرد و خدا هم که میفرماید استعانت به صبر بجویید، در حقیقت میگیمیبه مدد لطف خدا و عنایت خدا صورت 

زمینه این توفیق را در انسان فراهم کند. کسی که به صبر پناه ببرد عالوه بر اثرات وضعی که قبال ذکر کردیم خداوند تبارک 

د که صبر او از عمق و وسعت بیشتری برخوردار شود. لذا نکته ای که در مطلب کنمیو تعالی یک توفیقی برای او فراهم 

یازدهم مورد نظر بود و به آن توجه داده شد، همین بود که به طور کلی صبر نعمت و توفیقی از ناحیه خدا است که اگر 

 ود.شکرش بجا آورده شود، افزون تر خواهد شد و به انسان بیشتر کمک و مساعدت خواهد نم

 : صبر و توحیدمطلب دوازهم

ت از صبر به عنوان رأس ایمان یاد شده است. امیرالمرمنین امطلب دوازدهم درباره رابطه صبر و توحید است. بعضا در روای

به بدن  بتصبر و نسبت و جایگاهش در ایمان آدمی، مانند سر نسالصبرُ منَ اإلیمان بمنزلۀ الرأس من الجسد، میفرماید: 

ت ر نسبمیفرماید صبهمچنین  حوری دارد و اصل و اساس است برای انسان و فعالیت هایش.سر یک جنبه م آدم است.

 به ایمان همانند سر است نسبت به بدن.

صبر نیمی از ایمان است. به چه دلیل بین صبر و ایمان این پیوند برقرار  الصبرُ نصفُ اإلیمان،دربرخی روایات آمده:  یا

 است؟ دانسته شدهشده و معادل سر برای ایمان و یا معادل نیمی از ایمان 

توجه  د. برای این منطورکنمیتوضیح این مطلب در حقیقت به جایگاه صبر در توحید آدمی و نقشی که در آن دارد کمک 

ت لایمان به مبدأ، معاد و رسایمان یعنی باور قلبی. آنچه که خداوند تبارک و تعالی از انسان خواسته، که ا شته باشیددا

ه سوی او. گشت همگان بزاعتقاد و باور قلبی به اینکه خداوند تبارک و تعالی مبدأ این عالم است و اینکه با یامبر است؛پ

گام برای تسلیم و بندگی در برابر خداوند تبارک و تعالی است، حقیقت ایمان که اساس و پایه اعتقاد بشر است و اولین 

 عبارت است از باور قلبی به مبدأ و معاد.

ر اند رنگ و بوی توحید را در انسان تقویت کند و اگتومید؟ یعنی صبر چگونه کنمیصبر چه کمکی به این باور و اعتقاد 

مان و یا نصفُ اإلیمان است. روایت های متعددی داریم که صبر د چرا صبر رأس اإلیشومیاین معلوم شود، آنوقت معلوم 

 تارۀ در برابر طاعت است و أخری در برابر معصیت و ثالثۀ در برابر مصیبت.
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 تحمل کند و گمان و اعتقادش این باشد که این حادثه، صبر و اگر کسی در مواجهه با دشواری ها و سختی های زندگی

د و کنمیمعتقدم یک حکیم قادر متعال آن را اداره  منهایی که برای من دارد، اما چون  این دشواری و... با همه سختی

د و مقدرات این عالم در دست کنمینظامی که دراین عالم حاکم است نظام احسن است، ربّ العالمین دارد آن را اداره 

ر است. م آنچه که خدا مقدر کرده خیکنمیفکر م و کنمیم، خویشتن داری کنمیاوست، من در برابر این تدبیر و تقدیر صبر 

د، توحید را در باور های قلبی ما پر رنگ تر کنمیالبته در جایی که جای صبر باشد. این قطعا به ایمان آدمی کمک 

 د.کنمی

 اارتکاب یک نافرمانی قرار بگیرد و خدا را معصیت کند، اگر خدای این عالم ر معرضیا مثال کسی که ممکن است در 

حاضر و ناظر بر همه رفتار و اعمال بداند و مراقبت از نفس خودش کند و با هوای نفسش مبارزه کند و مرتکب آن 

داند، آیا این معنایش توحید نیست؟ یا کسی ل میامعصیت نشود، به خاطر اینکه خدا را حاضر و ناظر بر همه رفتار و اعم

ید چون خدا فرمان گومید و کنمیعت از خدا را بر خودش هموار د و سختی های اطاکنمیکه در اطاعت از خدا صبر 

 دهم، آیا این توحید نیست؟داده من این کار را انجام می

مورد توجه قرار گیرد، این در ایمان آدم بسیار نقش دارد. آدم کم صبر و کم تحمل چه صبر به هر سه وجه اگر به درستی 

اور ببه تأثیر تام خداوند در این عالم هنوز ه در برابر اطاعت در حقیقت گویا در برابر مصیبت، چه در برابر معصیت و چ

بیند، گویا هنوز برای خداوند جایگاهی که نباید در برابر او مخالفت کند قائل ندارد، گویا هنوز خدا را حاضر و ناظر نمی

 د.کنمیاز کم رنگ بودن توحید و باور به توحید در انسان  حکایتنیست. طبیعتا هر یک از این موارد 

بمنزلۀ  الصبر من اإلیمان :ی وجود دارد، گزاف نیست. اینکه فرمودبر و ایمان چنین رابطه وثیقصبین  بگوییم پس اگر

به این دلیل است. صبر در مجموعه ایمان آدمی مانند سر است، هرکه صبر بیشتر داشته باشد، با نگاهی  الرأس من الجسد،

 به این دلیل است. این پیوند حتما باید مورد الصبرُ نصفُ اإلیمانکه عرض شد، توحیدش قوی تر است. اگر گفته شده 

 توجه قرار گیرد.

ر ص صوم مقصود است و نه خصوص صبای صبر عام است، یعنی نه خصوگفتیم معن نکته ای که باقی مانده این است که

، بلکه معنایی عام دارد، یعنی همان قدرت تحمل در برابر امور ناخوشایند که البته مصادیق مختلف و متعددی بر صالۀ

داوند طاها خ مثال در سوره دارد. اینکه بعضی این را حمل کردند بر صبر درصالۀ، البته برگرفته از برخی آیات است:

یا در سوره مریم  اهلت را به نماز امر کن و بر نماز صبر داشته باشید. 1،«أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصََّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاوَ»میفرماید: 

 «.فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ»میفرماید: 
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عنای عام منظور م ،«وَاسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ»رماید: پس صبر در عبادت و صالۀ در بعضی آیات آمده، اما اینجا که میف 

 است نه خصوص صالۀ.

علی أیحال صبر یکی از اموری است که انسان باید در مواردی به آن پناه ببرد. روایات بسیاری داریم که همگی حاکی از 

ناه پهاآنهموم و غمومشان به  ،تانبیاء و ائمه برای حل مشکال این است که هم صبر و صالۀ از اولین چیزهایی بودند که

 بردند. می

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


