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آیه دوم

» اْسـَتِعیُنوا «: کمـک بگیریـد، یـاری بجوییـد؛ مـاده »َعـون« بـه معنـای یـارى و    
پشـتیبانى اسـت؛ لـذا وقتى مى گوینـد:» فالٌن َعْوِنى«، یعنـى او معین و یاور من 
اسـت؛ ازایـن رو »اسـِتَعاَنه« بـه معنـای یـارى خواسـتن و کمـک طلبیـدن اسـت. 

که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز یارى جویید؛  کسانی   اى 

زیرا خدا با شکیبایان است.
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محتوای آیه

دستگیره های زندگی   

گرفتــار مشــکالت و مصیبت هــای مــادی و جســمی و روحــی و روانــی  انســان ها همیشــه و هــر روز 
کــه همــواره ســختی و مصیبــت بــا آن همــراه و  مختلــف می شــوند. ســاختار دنیــا به گونــه ای اســت 
کــه مــرگ و حادثــه ای یــا ضــرر و زیانــی در میــان دوســتان و اقــوام  قرین اســت. شــاید روزی نباشــد 

و همشــهری های خــود نداشــته باشــیم.

کــرده  کریــم بــرای حــل بســیاری از مشــکالت و مصیبت هــا درمــان هــا و داروهایــی تجویــز  قــرآن 
کــه نقــص  اســت. خداونــد حتــی بــرای درمــان بســیاری از صفــات و خلــق وخــوی طبیعــی انســان 
کــه موجــب اصــالح ســاختار انســانی می شــود.  و زشــت و بــد اســت، درمان هایــی بیــان می کنــد 
کاری  کــه می خواهــد پیــش از موعــد دســت بــه  کــه انســان را عجــول و موجــودی می دانــد  خداونــد 
گــر  کــرده اســت. ا بزنــد و بــه انتظــار وقــت مناســب و موعــد آن نمی نشــیند، درمــان آن را بیــان 
انســان، بخیــل و هلــوع و جــزوع و منــوع اســت و بســیاری دیگــر از خلــق و خــوی ناپســند را دارد، راه 

کــرده اســت. درمــان آن را نیــز مشــخص 

از جمله درمان هایی که خداوند برای بسیاری از مشکالت و مصیبت ها و کمبودها و نواقص و 
کرده، استعانت جویی و کمک خواستن از صبر و نماز است: خلق وخوی ناپسند بیان 

یَن. اِبِر ِه ِإَنّ الَلَّ َمَع الَصّ
َ

ا ْبِر َوالَصّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالَصّ
َّ
ا ال َ ُیّ

َ
َیا أ

که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز یارى جویید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. اى کسانی 

کــه میتوانــد در مشــکالت و گرفتاری هــا دســتاویز انســان قرار  ایــن آیــه شــریفه بــه دو وســیله مهــم 
کــرده اســت؛ یکــی صبــر و دیگــری نماز. گیرنــد اشــاره 

گــوار، متصــل بــه قــدرت نامحــدود الهــی  گر انســان در میــان مشــکالت متعــدد و حــوادث نا ا
نباشــد، متالشــی و منکــوب می شــود و انســان متوصــل بــه خداونــد هرگــز در حــوادث و ســختی ها 
کــه نمــاز را بــا  کســی  خــود را نمی بــازد و هیــچ حادثــه ای در برابــر او بــزرگ بــه نظــر نمی رســد. 
حضــور قلــب و بــا توجــه می خوانــد، بــه معــراج مــی رود و هرچــه در پــرواز معنــوی باالتــر رود، دنیــا و 

کوچک تــر جلــوه می کنــد. مشــکالت آن نــزد او 
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یاری خواستن از صبر   

گمــان می کننــد، صبــر یعنــی ســکوت درحالــی  وقتــی ســخن از صبــر بــه میــان می آیــد بســیاری 
کــه صبــر غیــر از ســکوت اســت. صبــر، عبــارت اســت از بازداشــتن نفــس از بی تابــی در رویارویــی بــا 
کــه  کــه معمــوال  بــرای انســان خوشــایند نیســتند  کارهــای ســنگین  گــوار و  پیشــامدهای ســخت و نا
بهتریــن عامــل پیــروزی در برخــورد بــا مشــکالت اســت و هــرگاه ایــن خصلــت برخاســته از فرمــان 

خــدای ســبحان باشــد، یکــی از مهمتریــن عوامــل رشــد معنــوی و ســلوک اخالقــی خواهــد بــود.

و  شــرایط  رعایــت  و  قلــب  و حضــور  و خشــوع  بــا خضــوع  نمــاز همــراه  آوردن  جــا  بــه  حتــی 
کــه  گرفتــن از صبــر، ایــن اســت  کمــک  گــرو صبــر و پایــداری اســت. علــت  خصوصیت هــای آن در 
گــر انســان بــا اســتقامت  کارى ا کوچــك و ناچیــز می کنــد و در هــر  صبــر هــر بــال یــا حادثــه عظیمــی را 
ج نشــود و موانــع را یکــی پــس از  کار وارد شــود و از حــوادث و پیشــامدها از میــدان خــار و پشــت 
کــه حضــرت علــی؟ع؟  دیگــرى پشــت ســر انــدازد، موفــق می  شــود؛ ازایــن رو نقــل شــده اســت 

گشــایش اســت.1 کلیــد  َفــَرج؛ یعنــی صبــر 
ْ
ْبرِمْفَتــاُح  ال فرمــود: الّصَ

گفته شده، تنها برای تأثیر آن در حّل دشواری های  که برای صبر  یادآور می شویم فضیلتی 
انگیزه  با  هرگاه  صبر،  زیرا  است،  آن  توحیدی  جنبه  و  صبغه  جهت  از  بلکه  نیست،  زندگی 
فرمان بری از خداوند متعال باشد، در این صورت صبرش نیز رنگ و بوی خدایی به خود خواهد 

گرفت و به این ترتیب هرکس اعتقادش به مبدأ بیشتر و قوی تر باشد، صبورتر خواهد بود.

یاری خواستن از نماز   

نماز که روکردن به خدا و پناهندگی به او است، روح ایمان را زنده می کند و به آدمی می فهماند 
که به جایی تکیه دارد که انهدام پذیر نیست، و به ریسمانی چنگ زده که پاره شدنی نیست. نماز، 
انسان را به قدرت همیشگی پیوند می دهد و مشکالت را براى او سهل و آسان می گرداند و همین 

احساس، باعث می شود انسان در برابر حوادث، نیرومند و آرام باشد.

و  نمازهای خود سنگین  ما در  گر  ا که  باشیم  این نکته توجه داشته  به  اینجا الزم است  در 
بی حال هستیم و به سختی می توانیم نمازی بدون شک و تردید و با حضور قلب بخوانیم، علل 
مختلفی در میان است که الزم است آن ها را مورد بررسی قرار دهیم و همت خود را صرف برطرف 

نمودن آن ها کنیم.
ح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 307. 1. شر
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کــه نامــش دعــای ابوحمــزه ثمالــی  امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای ســحر مــاه مبــارک رمضــان- 
اســت- در ضمــن مناجات هــای خــود، فلســفه ســنگینی و بی حالــی نمــاز را تحلیــل می  کنــد و 

می فرمایــد:

گفتم،  گفتم مهیا و آماده شدم و در پیشگاهت به نماز ایستادم و با تو راز  خدایا هر وقت 
که  گرفتی آنگاه  گفتن را از من  که وارد نماز شدم و حال راز  چرتی بر من افکندی، آنگاه 
گفتم نهانم شایسته شد و جایگاهم به جایگاه  کردم، مرا چه شده؟ هرگاه  با تو رازونیاز 
لغزید و  گرفتاری پایم  اثر آن  بر  گرفتاری پیش آمد،  گشت برایم  توبه کنندگان نزدیک 

میان من و خدمت به تو مانع شد.

سپس امام سجاد؟ع؟ این دالیل را ذکر می کند:

ْیَتِن؛  َّ َك َعْن باِبَك َطَرْدَتِن َوَعْن ِخْدَمِتَك نَ
َّ
َعل

َ
ِدى ل َسّیِ

کرده ای! سرور من، نکند مرا از درگاهت رانده ای و از خدمتت برکنارم 

ْقَصْیَتِن؛ 
َ
َك َفأ ّقِ  ِبَ

ً
ْیَتِن ُمْسَتِخّفا

َ
َك َرأ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

کرده ای! که حّقت را سبک می شمارم و به همین خاطر از پیشگاهت دورم  یا دیده ای 

ْیَتِن؛ 
َ
 َعْنَك َفَقل

ً
ْیَتِن ُمْعِرضا

َ
َك َرأ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

نکند مرا از خود رو گردان دیده ای و به همین دلیل مورد خشم قرار داده ای!

كاِذِبنَی َفَرَفْضَتِن؛ 
ْ
َك َوَجْدَتِن ِف َمقاِم ال

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

شاید هم مرا در جایگاه دروغ گویان یافته ای و به این دلیل دورم انداخته ای!

ِکٍر ِلَنْعماِئَك َفَحَرْمَتِن؛  ْیَتِن َغْیَرشا
َ
َك َرأ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

ایــن خاطــر محرومــم  بــه  بــه نعمت هایــت ناســپاس دیــده ای و  را نســبت  نکنــد مــن 
کــرده ای!

َتِن؛ 
ْ
ماِء َفَخَذل

َ
ُعل

ْ
َك َفَقْدَتِن ِمْن َماِلِس ال

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

یا شاید از نشست های دانشمندان غایبم یافته ای و به همین دلیل خوارم نموده ای! 

ِتَك آَیْسَتِن؛  ْن َرْحَ ِ
َ

غاِفِلنَی، ف
ْ
ْیَتِن ِف ال

َ
َك َرأ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

کرده ای! گروه بی خبران دیده ای و از رحمتت ناامیدم  نکند من را در 
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ْیَتِن؛ 
َّ
ْم َخل َبْیَنُ اِلنَی َفَبْیِن َو َبّطَ

ْ
ْیَتِن آِلَف َماِلِس ال

َ
َك َرأ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

بطالــت  بــه  را  وقــت خــود  بــه  کــه  دیــده ای  کســانی  مــرا همــدم نشســتهای  شــاید  یــا 
گذاشــته ای! وا آنــان  بــه  دلیــل  هیمــن  بــه  و  می گذراننــد 

ْن َتْسَمَع ُدعاِئ َفباَعْدَتِن؛
َ
ّبَ أ ِ

ُ
ْ ت َك لَ

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

کرده ای!  که از خودت دورم   یا دوست نداشتی دعایم را بشنوی 

یَرِت کاَفْیَتِن؛  ْرِمى َوَجِر َك ِبُ
َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

کرده ای! شاید هم به خاطر جرم و جنایتم، این چنین با من مقابله به مثل 

ْیَتِن؛  ِه َحیاِئ ِمْنَك جاَز
َّ
َك ِبِقل

َّ
َعل

َ
ْو ل

َ
أ

کرده ای! 1 کیفرم  و یا به خاطر کم حیایی ام در برابرت، 

 تقدم صبر بر نماز   

چرا در آیه 153 سوره بقره صبر بر نماز مقدم شده است؟

کرد؛  در جواب این سؤال به دو نکته می  توان اشاره 

1. ممکــن اســت بــه ســبب اهمیــت آن مقــدم شــده باشــد، زیــرا صبــر در فرهنــگ قرآنــی از جایــگاه 
کــه از برخــی جهــات، صبــر  ویــژه ای برخــوردار اســت. حتــی از بعضــی از آیــات چنیــن برمی آیــد 
ِذیــَن آَمُنــوا 

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
از نمــاز نیــز برتــر اســت؛ بــرای نمونــه در همیــن آیــه شــریفه پــس از جملــه »یــا أ

ــنی« بیایــد امــا 
ّ
َمــَع امُلَصل ــاِه« می توانســت ایــن عبــارت: »ِإّنَ الَل  َوالّصَ ْبــِر  ِبالّصَ اْســَتِعیُنوا 

ــه برداشــت می شــود ایــن  ــراز از آی یَن«؛ آنچــه از ایــن ف اِبِر ــَع الّصَ چنین آمــده اســت: »ِإّنَ الَل َم
کــه به جــا آوردن نمــاز همــراه بــا خضــوع و خشــوع و حضــور قلــب و رعایــت همــه شــرایط و  اســت 

ــداری اســت. ــر و پای ــرو صب گ خصوصیت هــای آن، در 

کــه معمــوال بــرای انســان ناخوشــایند اســت و از  2. صبــر یعنــی تحّمــل و بازداشــتن نفــس از چیــزی 
آن کراهــت دارد؛ ایــن معنــای جامــع، شــامل همــه مــوارِد صبــر- اعــم از صبــر بــر مصیبــت و صبــر 
در طاعــت و صبــر در برابــر معصیــت- خواهــد بــود. نمــاز نیــز از مصادیــق صبــر در طاعــت اســت و 

گانــه ذکــر شــده اســت.  کــه دارد، جدا بــه ســبب اهمیــت فراوانــی 

1.  مصباح المتنهجد، ج 2، ص 588.
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مصادیق   صبر   

َو  ْبــِر  ِبالّصَ اْســَتِعیُنوا  »َو  آیــه  دربــاره  کــه  اســت  شــده  نقــل  صــادق؟ع؟  امــام  حضــرت  از 
فرمــود:  » اِه لّصَ ا

ْوَم؛ منظور از صبر، روزه است. ْبِر الّصَ َیْعِن ِبالّصَ

همچنین در سخن دیگری فرموده است:

ْبــِر  : َو اْســَتِعیُنوا ِبالّصَ
ُ

َیُصــْم، َفــِإّنَ الَل؟زع؟ َیُقــول
ْ
ُه َفل ــّدَ ِو الّشِ

َ
ــُه أ

َ
اِزل ُجــِل  الّنَ ــْت  ِبالّرَ

َ
ِإَذا َنَزل

ــام.1 َی ــِن الّصِ َیْع

کســی بــا مشــکل و مصیبتــی مواجــه شــد، روزه بگیــرد، زیــرا خداونــد می  فرمایــد: َو  هــرگاه 
کمــک خواســتن و یــاری طلبیــدن از روزه اســت. کــه منظــور  ــِر.  ْب اْســَتِعیُنوا ِبالّصَ

روشن است که یکی از بارزترین مصادیق صبر در این آیه شریفه، روزه گرفتن و پناه بردن به آن 
در مشکالت است و منظور این نیست که تنها راه رویارویی با مصائب و رفع مشکالت برای انسان 
که انسان بتواند از  روزه است و هیچ راهکار دیگری جز آن وجود ندارد و بنابراین چنین نیست 

اعمال دیگر غفلت ورزد، چنانکه در همین آیه شریفه به نماز خواندن نیز توصیه شده است.

انواع صبر   

صبر بر سه قسم است:

1. صبر بر اطاعت. 2. صبر بر معصیت. 3. صبر بر مصیبت.

منظــور از صبــر بــر اطاعــت، ایســتادگی در برابــر مشــکالت و ســختی های فرمــان خداســت؛ یعنــی 
در برابــر فرمــان الهــی در نمــاز و روزه، حــج و جهــاد و ادای واجبــات مالــی ماننــد خمــس و زکات، 

شــکیبا باشــیم.

و  غضب  و  شهوت  آتش  شعله های  برابر  در  آدمی  که  است  این  معصیت  بر  صبر  از  منظور 
هیجان های برخاسته از هوی و هوس ایستادگی کند و خودش را از سوختن در آن آتش حفظ کند.

کــه بــا  کــی  کــه آدمــی در طــول زندگــی در برابــر حــوادث دردنا منظــور از صبــر بــر مصیبــت آن اســت 
آن روبــه رو می شــود صبــر و شــکیبایی خــود را از دســت ندهــد ، بی تابــی نکنــد و خــود را از ناسپاســی 

1. التفسیر )عیاشی(، ج 1، ص 43.
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ــد متعــال و از او شــکایتی نداشــته باشــد ،  ــر خداون ــازدارد و در براب ــه و نفریــن ب ع و نال ع و فــز و جــز
ناراحتــی نکنــد و آرامــش خــود را ازدســت ندهــد.

کرم؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا

ــْن  َ
َ

ْعِصَیــِه؛ ف َ اَعــِه َو َصْبــٌر َعــِن املْ  الّطَ
َ

ِصیَبــِه َو َصْبــٌر َعــى ُ ْبــُر َثاَثــٌه؛ َصْبــٌر ِعْنــَد املْ ألّصَ
ــُه َثاَث ِماَئــِه َدَرَجــٍه َمــا َبــنْیَ 

َ
َکَتــَب الُل ل ــا،  ْســِن َعَزاِئَ َهــا ِبُ ِصیَبــِه َحــّىَ َیُرّدَ ُ  املْ

َ
َصَبــَر َعــى

ــُه 
َ
اَعــِه َکَتــَب الُل ل  الّطَ

َ
ْرِض َو َمــْن َصَبــَر َعــى

َ
 األ

َ
ــَماِء ِإل َرَجــِه َکَمــا َبــنْیَ الّسَ  الّدَ

َ
َرَجــِه ِإل الّدَ

َعــْرِش َو َمــْن 
ْ
 ال

َ
ْرِض ِإل

َ
ــوِم األ ُ

ُ
َکَمــا َبــنْیَ ت َرَجــِه   الّدَ

َ
َرَجــِه ِإل ِســّتَ ِماَئِه َدَرَجــٍه َمــا َبــنْیَ الّدَ

َرَجــِه َکَمــا َبــنْیَ   الّدَ
َ

َرَجــِه ِإل ــُه ِتْســَع ِماَئِه َدَرَجــٍه َمــا َبــنْیَ الّدَ
َ
ْعِصَیــِه َکَتــَب الُل ل َ َصَبــَر َعــِن املْ

َعــْرش. 1
ْ
ــى ال  ُمْنَتَ

َ
ْرِض ِإل

َ
ــوِم األ ُ

ُ
ت

کســی  ــر طاعــت و صبــر از معصیــت.  ــر مصیبــت و صبــر ب ــر ســه قســم اســت صبــر ب صبــر ب
کنــد، خــدای ســبحان ســیصد  کنــد و آن را بــا شــکیبایی تحمــل  کــه بــر مصیبــت صبــر 
کــه فاصلــه هــر درجــه آن هماننــد فاصلــه زمیــن و آســمان اســت  درجــه برایــش می نویســد 
ــه  ک ــرای او می نویســد  ــر اطاعــت صبرکنــد، خــدای ســبحان ششــصد درجــه ب و هرکــس ب
ــس  ــت و هرک ــرش خداس ــا ع ــن ت ــای زمی ــه انته ــد فاصل ــری همانن ــا دیگ ــک ب ــه هری فاصل
ــا  ــه هریــک ب کــه فاصل ــد نهصــد درجــه برایــش می نویســد  ــر معصیــت، صبرکنــد، خداون ب

ــا منتهــای عــرش خداســت.  ــه منتهــای زمیــن ت ــد فاصل دیگــری همانن

شعر   

جهـــاد و  حـــج  و  روزه  و  نمـــاز  اعتقـــادایـــن  از  دادنســـت  گواهـــى  هـــم 

حســـد تـــرک  و  هدیـــه  و  زکات  خـــودایـــن  ســـر  از  دادنســـت  گواهـــى  هـــم 

راســـت اظهـــار  پـــى  مهمانـــى  و  گشـــتیم راســـتخـــوان  کای مهـــان مـــا بـــا شـــما 

پیش کـــش و  ارمغـــان  و  خـــوشهدیه هـــا  تـــو  بـــا  هســـتم  آنـــک  گـــواه  شـــد 

فســـون یـــا  مالـــى  بـــه  کوشـــد  انـــدرونهرکســـى  در  گوهـــری  دارم  چیســـت 

ســـخا یـــا  تقـــوی  ز  دارم  گـــوا گوهـــری  دو  هـــر  در  روزه  و  زکات  ایـــن 

مولوی

1. الکافی، ج 2، ص 91
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نکاتی برای زندگی امروز

انســانی کــه نیازمنــد آفریــده شــده مجبــور اســت با دیگــران پیوند برقــرار کند، اما چــون موجودی 
کــه  ممکــن اســت و دارای وجــود محــدود و در نتیجــه نیازمنــد اســت بــه موجــودی تکیــه می کنــد 
کنــد و از  کــه بی نیــاز مطلــق اســت تکیــه  او بی نیــاز مطلــق اســت. ازایــن رو بایــد بــه خداونــد متعــال 

او اســتعانت بجوید. 

کــه خداونــد یکــی از وظایــف مؤمنــان را اســتعانت از خــدا بــه وســیله نمــاز  بــر ایــن اســاس اســت 
کــه از صبــر بــه منظــور خودبــاوری و از نمــاز بــه عنــوان وســیله  و صبــر می دانــد و از آنهــا می خواهــد 
ــر حــوادث و مشــکالت و  کننــد و در مســیر تکامــل در براب گرفتــن از خداونــد متعــال اســتفاده  نیــرو 

رنج هــا ایســتادگی نماینــد.

که صبر حقیقی بوده و  البته صبر و نماز در صورتی معین و یاور انسان در مسیر تکامل هستند 
نماز نیز واقعی؛ به گونه ای که واقعًا انسان صابر خدا را در معیت خود بیابد و نماز را به گونه ای برپا 

که او را از زشتی ها باز دارد. امام صادق؟ع؟ در سخنی تأمل برانگیز فرمود: دارد 

َفْحَشــاِء 
ْ
ُتُه َعِن ال

َ
 َمَنَعْتُه َصا

ْ
َیْنُظــْر َهــل

ْ
 َفل

ْ
ْ ُتْقَبــل ْم لَ

َ
ُتــُه أ

َ
ــْت َصا

َ
 ُقِبل

َ
ــَم أ

َ
ْن َیْعل

َ
َحــّبَ أ

َ
َمــْن أ

ْت ِمْنُه. 1
َ
ْنَكــِر َفِبَقــْدِر َمــا َمَنَعْتــُه ُقِبل ُ َو املْ

کــه بدانــد آیــا نمــاز او پذیرفتــه شــده یــا خیــر؟ بایــد بنگــرد آیــا نمــازش  هرکــس دوســت دارد 
کــه نمــازش او را از فحشــاء و منکــر  گنــاه بازمــی دارد یــا نــه، بــه همــان میزانــی  او را از 

ــت.  ــده اس ــه ش ــزان پذیرفت ــان می ــه هم ــی دارد، ب بازم

1. بحار األنوار، ج 16، ص 205.


