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چكيده
گى$هاى بسيار پيچيـده كـه شـنـاخـتدى است با ويـژجواز آنجايى كه انـسـان مـو

گى هاى انسـان درده و تعيين مصاديق هر يك از ويـژار بوپيچيدگى$هاى آن دشـو
ندگـىف ديگر انسـان در زى بس مشكل مى$بـاشـد. از طـرايط مختلـ.،كـارشر
د نظرد تالش مى$كند به هدف يا هدف$هـاى مـورهى و اجتماعـى خـودى،گروفر

ى است.لفه$هاى قطعى تحقق اهداف، استقامت و پايداردست يابد، يكى از مؤ
هن آن هيچ ثمران گفت بدوندگى بشر به حدى است كه مى$تونقش استقامت در ز

فت$هاى مادىى جهت پيشرمايه معنوا استقامت سرو نتيجه$اى بدست نمى$آيد. زير
ى است.و تكامل معنو

ا به چشمS فياض ود ر خو(ص) سى استقامت پيامبر اعظماى برردر اين مختصر بر
ا در اين بابند عليم و حكيـم ردهاى خداوهنموسانيم تا رآن كريم مـى$رانى قرنور

بجويم.
اه خدا بهه صبر و استقامت در رآن مجيد دربارسى$ها نشان مى$دهد كه آيات قربرر

اى اهل ايمان و آيات خاصمى صبر،برد.آيات عمودو دسته اصلى تقسيم مى$شو
نده ده آيه مى$باشد.گير، كه در بر(ص)ه پيامبرصبر، ويژ

ابو طالب عبد اللهى
كارشناس ارشد مديريت آموزشى

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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م يا ثبات قدم.ى،صبر،تداواستقامت،پايداره ها:اژكليد و

مقدمه
ايط و حاالتد در شرندگى خود در مسير زى حالتى است كه هر فراستقامت و پايدار

ا به كار مى$بندد.وبا دقت عـقـلـى ود نظر آن رمختل. جهت دست يابى بـه اهـداف مـور
دى و اجتماعىفقيت هاى فـرى از مود كه استقامت جان مايه بسيـارشن مى$شـوعلمى رو

ايىعى و محـتـوضوا به دو دسته مـوان آن رده اى است كه مى$تـواى ابعاد گسـتـرده و داربو
د:تقسيم كر

ى است ماننـد:ندگى بشـرن و مبتـال بـه زناگوعات گـوضونده مـوگيرل در بر او\دستـه
م در دو\استقامت نظامى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، مديريتى و مانند آن؛ و دستـه

دىفتار و اخالق فرن عقايد و جهان بينى، اعمال و رشى است؛همچو مفاهيم ارز\ندهگيربر
شى مى$باشد.جب بروز و ظهور نتايج خاص هر يك از مفاهيم ارزو اجتماعى كه مو

نـدت متحد و پيوگانه استقامت به صـورنكته مهم و اساسى اين است، كه ابـعـاد دو
تده و نافى هم نمى$باشند. به عباريافته عمل مى كنند و در حقيقت در مقابل يكديگر نبو

ى مى$كنند.عى پايدارضود در مواساس جهان بينى و عقايد خود يا جامعه برديگر فر
 نشان مى$دهد كه ايشان از بهترين و كامل ترين صفات الهى(ص)ندگى پيامبرسى زبرر

آن وار است.اما با نگاهى به قراك و تبيين آن بر ما دشودند، كه ادردار بوخورو انسانى بر
ار، وسعت و استمرد از نظر عمق، ود كه پيامبر با استقامت كيفى خوت آشكار مى شوعتر

سيما ترى رى زيبايى از استقامت نبوعات، تابلوضود از نظر دفعات و مواستقامت كمى خو
ها و نسل$هاى امت اسالمى و بشريت الگويى بى$نقص باشند.دند تا در همه عصرنمو

ادث سخت،مشكـالت وى در قبال حـو بيانگر پـايـدار(ص)صبر و استقامت پيامـبـر
ادى ايشان رج، قصد نابـود. دشمنان لجوسالت هاى الهى بواه رفتاريهاى متعـدد در رگر

ه اقتصادى، اجتماعى و سياسى بر عليه ايشان بهدند، محاصرش مى كرداشتند، سنگسار
اساندند،ايشان را به شهادت مـى رخى رحتى برگ وا تا سر حد مرانـش راه انداختند، يارر

هين و تحقير و جنگش مى$ريختند، تواندند، خاكستر بر سـرانه$اش خوساحر و گاه ديو
د. اما پيامبر عظيم الشأندارت خويش براه مى$انداختند، تا اين كه دست از دعوانى به ررو
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انجامار دادند تا سرد قرا پيشه خوى ها و مشكالت، صبر و استقامت رفتاردر قبال همه گر
مين عربستان بلكهانى اسالم نه فقط در سرزا چشيدند تا مكتب نورى رطعم شيرين پيروز

متى هميشه جاويد مقاو صبر و استقامت و الگو\هد،و اسطورا گيرا فرب عالم رق و غرشر
دد.ى گرو پيروز

م شناسى استقامتمفهو
از وه$هاى همتـراژى،وم شناسى استقامت،شناخت مفاهيم سه گـانـه لـغـودر مفهـو

آنىهنگ ادبيات قرسى و فرهنگ ادبيات فارادف و اصطالحى مد نظر است، كه در فرمتر
د.ار مى گيرد اطالق قرمور

ده$اندجا، جاويدان، ثابت و باقى،معنى كرار،پابرپايدار؛پايدار و استوى:مفاهيم لغو
١ده اند.دن آورى كردبارا به معنى شكيبايى و برو صبر ر

ان گفته$اند:اغب و ديگرى كه ربه طور
 اين لغت از قيـام\ ريشهًاكز» به يك معنى است. ظـاهـر «قام»،«ثبت» و «ر\ كلمـه

فته شده است… اشتقاق ديگر اين ماده كه استقامت باشد،معنايش طلبآدمى گر
قيام از هر چيز است و معناى آن استقامت در طريق دين است.و آن اين است كه

ديدا دچار تـرشن باشد و مـا ره روتاه ترين خط ميان ما و هدف بـاشـد و عـالوكو
٢د.اهه نيندازد و به بى$رنساز

ى،ن پايداره هايى همچواژادف استقامت، وه هاى متراژسى ودر برراز:ه"هاى همتراژو
ا تعقيـبع اين مفاهيم يك حقيقـت رد،كه مجمـوى و ثبات قدم ديده مى$شودبـارصبر،بر

د نظرسيدن به اهداف و نتايـج مـورمى$كند و آن ايستادن و باقى ماندن بر مسـالـه$اى،تـا ر
مى$باشد.

ى ازگيـرساندن آن و جلـواستقامت،همان اداى مأمـوريـت و رمفاهيم اصطـالحـى:
٣منهيات الهى است.

دا شامل مى$شود كه هم صبر بر اطاعت رده$اى دارسيع و گستراستقامت و صبر معنى و
ار و از دستادث ناگوابر مصائب و حوه هاى معصيت و هم در برابر انگيزو هم صبر در بر

٤ا.ات آنها رمايه$ها و ثمرها و سردادن نيرو

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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ه آن امر قياماهد كه دربارد بخـواستقامت آدمى در يك كار اين است كه از نفس خـو
اه نيابد و به حد كمـال وى كه ديگر فساد و نقص بـه آن را اصالح كند،به طـورده آن رنمو

ى به معناى استقامت آن در آن امر استدن نفس در هر امرسد…و اقامه كرد برتماميت خو
٥ا اقامه كند.استن از نفس است به اينكه آن امر ريعنى خو

ه$اى ازامتى كه خداى تعالى پـارح دين و كراستقامت،تطبيق دادن عمل اسـت بـا رو
الصديقين ومع النبييـن وا به آن تخصيص داده است.تا اينكه با:د رمخلصين بندگان خـو

٦باشند.) ٤/٦٩(نساء،.لئكحسن اوالشهداء و

آن در قر(ص)استقامت پيامبر
ع شناخت هاآن كريم، بهترين نو در قر(ص)سد شناخت استقامت پيامبربه نظر مى ر

ه به ما مى$دهد و تبيـيـنند سبحان حكيـم در ايـن بـارا شناختى است كـه خـداوباشد.زيـر
ضعيت هاى مختل. از ديدگاهايط و و در شـر(ص)اى استقامت پيامبرعات و محتوضومو
ع تبيين هاست.آن اطمينان بخش تر و دقيق ترين نوقر

اه خدا به دو صبر و استقامت در ر\هآن مجيد دربارسى$ها نشان مى$دهد كه آيات قربرر
ا آياتان آنها رط به اهل ايمان است و مى$تول كه مربود: دسته او اصلى تقسيم مى$شو\دسته

مط به انبياى الهى خاصه نبى مكـر ديگر آيات مربو\د؛و دستهت عام تلقى كرصبر به صور
سىد بررا به اختصار مورم رط به دسته دو مى$باشد.در اين مختصر آيات مربـو(ص)اسالم

ار مى$دهيم.قر

است عذابخول:صبر در عدم درآيه او
ن لمعدون ما يوم يروال تستعجل لهم كأنهم يوسل وم من الرلو العزفاصبر كما صبر أو

)٣٥/ ٤٦(احقاف، .نم الفاسقوا إال ساعة من نهار بالغ فهل يهلك إال القويلبثو

اى (عذاب) آنان شتـابدند و برم صبر كـرالعزلوان اونه كه پيامبـرپس صبر كن آن گـو
د ببينند (احساس مى كنند كه) گويىا كه به آنها داده مى$شوعده هايى رمكن،هنگامى كه و

ماى همگان آيا جز قوق. داشتند، اين ابالغى است برفقط ساعتى از يك روز (در دنيا) تو
ند؟!فاسق هالك مى$شو
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طئه$ها،اع مخالفت ها،تو با انو(ص)م اسالمسالت عظيم انبياء خاصه نبى مكرتحقق ر
ى$هاى متعدد مخالفين و معانيدنفتارن و گرناگوهاى گوانى، فشارها، جنگ$هاى روارآز
ن انبيا كه دريـاىى همچوها، شخصيت بى$نظـيـرارده است؛تا جايى كه ايـن آزاجه بـومو

ندس مى شدند و از خـداوده و از هدايتشان مـأيـوه آورا به ستودند رحمت و مهربانـى بـور
مى$گفت(ص) ار آنچه پيغمبرن كفار به جهت عناد و اصردند، چوايشان عذاب طلب مى$كربر

دند، و به جهت اين، غبار غم بسيار،بر خاطر عامردر باب معاد و غير آن، انكار مى كر
تب مى$گشت، از اين جهت حضرار مضطرسيد مختار مى$نشست و به سبب ايذاء و آز

٧د.موا به ثبات قدم و اصطبار امر فرآفريدگار او ر

ان گذشته كهد به صبر پيامبـراه و همانند مى شو، همر(ص)ل خاتمسوند به رامر خداو
دند. لذا به ايشان خطاب مى$آيد:صبر كـنفتار معاندين بـو گر(ص)ن پيامبر اسـالمهمچو
د نائل آيى.د خوم»،تا به مقصوالعزلوان «اون پيامبرهمچو

م»العزلوان «اواجه شده اى،همه پيامبرم موت اين قوتنها تو نيستى كه با مخالفت و عداو
ت سال دعو٩٥٠گ خدا  پيامبر بزر(ع)حدند.نودند و استقامت كربا اين مشكالت روبرو بو

ش مى دادند و به سخريـه$اشارستـه آزدند، پيوه اندكى به او ايمان نـيـاورد اما جز گـروكر
دند و قلبش ازگ كرا تهديد به مر ر(ع)سىا به ميان آتش افكندند و مو ر(ع)اهيمفتند.ابرمى$گر

ساننداستند به قتل برار بسيار مى$خوا بعد از آز ر(ع)د و عيسىن بومش پر خومانى هاى قونافر
٨ند نجاتش داد.كه خداو

ه اين آيه چنين نگاشته است:دربارالميزان انقدر صاحب تفسير گر
ى از حقانيت معاد است كه هم حجت عقلى بر آن داللتفيع و نتيجه$گيراين آيه تر

ده است وا از آن نفى كرديد رد و هم خداى سبحان از آن خبر داده و شك و تردار
ابر انكار اين كفار، صبر كن و از اينكه بـه مـعـادمعنايش اين است كه: تو در بـر

دندم چنين كرالعزلوالن اوسوج ده، همان طور كه رصله به خرند حوايمان نمى آور
ا با عذاب هايى كهدى آن روز راى آنان عجله مكن كه بـه زوو در طلب عذاب بر

ن روز قيامت خيلى دور نيست، هر چند كه ايشان آند، چواهند كرد ديدار خودار
ا دستور مى دهدامى اش رند. در اين آيه خداى سبحان پيامبر گرمى پيندارا دورر

ه به ايـند اشاردند و اين خـوم صبر كرالعـزلوان اوكه صبر كند همچنان كه پيـامـبـر

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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م درم است پس بايد مانند آنان صبر كند و معناى عزالعزلومعناست كه او نيز از او
لمن صبروو \ان گفته اند، و به آيـهاينجا يا صبر است همچنانكه بعضى از مفـسـر

لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنـسـىو )٤٣ / ٤٢ى، (شور م االمورغفر إن ذلك لمن عـز
د و يا به معناى عزيمت يـعـنـىه دار، به آن اشـار)١١٥ / ٢٠ (طه، مالم نجد لـه عـزو

اياتم كه حق هم همان است و در روحكم و شريعت است.و بنابر معناى سـو
ند:، به اين معنا تفسير شده، صاحبان حكم و شريعت پنج نفر(ع)ائمه اهل بيت

اآن صاحبان شريعت راى اينكه قـر بر(ص)سى، عيسى و محمداهيم، موح، ابرنو
الـذىحا وصى به نوع لكم من الدين مـا وشرمايد: همين پنج نفر دانسته و مـى فـر

٩ )٤٢/١٣ى،(شور.سى و عيسىاهيم و موصينا به ابرما وحينا إليك وأو

ـ خصوان بزرندگى پيامبراين زبنابر ـ بيانگر مقاو(ص) پيامبر اسالمًصاگ خدا  مت بى$حد 
سا است وفان هاى شديد و مشكالت طاقت فرادث سخت و طوابر حوو حصر آنها در بر

اه حق بايدان رهرونه مشكالت است، راى اين گوجه به اين كه مسير حق، هميشه داربا تو
ج گذشت، دشمنان لجو(ص)هاى سختى بر پيامبـرند.روزاز آنها در اين مسير الهام بگير

اره قرل مبارزديكش در صـ. اوندان نـزدند و حتى خويشـاودى او كمر بسته بـواى نابـوبر
تدند اما كسى به دعوت مى$كرفتند و از آنها دعوب مى رسته به ميان قبايل عرداشتند، پيو

نكش خـودند آن چنان كه از بـدن مـبـارش مى$كـرايشان پاسخ مثبت نمـى$داد،سـنـگـسـار
ار مى$دادند كهه اجتماعى، اقتصادى و سياسى قرا در محاصرمى$ريخت.آن چنان ايشان ر

سنگى تل. شدند و بعضىان اندكش بسته شد، بعضى از گرى و پيروى واهها به روتمام ر
انه$اشا شكنجه$هاى سخت مى$دادند، ساحر و ديوان اندكش رد، يارى از پاى در آورا بيمارر

اال، صبر و استقامت رش مى$ريختند و… اما با تمام اين احواندند، خاكستر بر سرمى خو
١٠سانيد.جه ممكن به انجام رد به بهترين وند بوكه امر خداو

ان اسالمى يك فريضه است تا ازهبر رًصـاان پيامبر، خصوصبر و استقامت بر پيـرو
ا هدايـت چنين مـا ر(ع)د جويند. امام علـى سـو(ص)حسنه پيامبر خـاتـمى بى بديـل والگو

دند:موفر
ده:موش فرند به پيامبرا خداوان فريضه است، زيرمامداران و زهبرصبر و استقامت بر ر

ضستان و اهل طاعتش نيز فرا بر دو.و همين معنى رسلم من الرا العزلوفاصبر كما صبر أو
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د،و شما نيزتأسى نيكويى بو(ص) ندگى پيامبراى شما در زا كه مى گويد برده است، چركر
١١بايد همگى به او اقتداء كنيد. 

ابر تكذيب مخالفينم:صبر در برآيه دو
لّال مبدنا وا حتى أتاهم نصرذوا و أوبوّا على ما كذسل من قبلك فصبروو لقد كذبت ر

)٣٤ / ٦(انعام، .سلينلقد جاءك من نباء المرلكلمات الله و

دند.ابر تكذيب ها صبر و استقامت كران پيش از تو نيز تكذيب شدند و در بـرپيامبر
سيد (تو نيز چنين بـاش و ايـن ازى ما به آنهـا رار ديدند تا هنگامى كه يـاراه) آز(و در اين ر

ان به توا تغيير دهد و اخبار پيامبراند سنن خدا رسنت هاى الهى است) و هيچ چيز نمى$تو
سيده است.ر

، تكذيب و(ص)ان خاصه پيامبر اعظمه هاى معاندين و مخالفين پيامبراز جمله شيو
سختىده است تا حدى كه لجاجت و سرد انبيا و پيام هاى آنان بوجوشيد حقيقت ونفى خور

ق،ن ايشان مى$شد.اين حقيقت در آيه قبل از آيـه فـوكان در تكذيب انبيا باعـث حـزمشر
ح شده است:چنين مطر

ّهلكن الظالـمـيـن بـايـات الـلنـك ون فإنهـم ال يـكـذبـولونك الـذى يـقـوقد نعلـم انـه لـيـحـز
)٣٣(انعام / .نيجحدو

ا تكذيبلى (غم مخور و بدان) آنها تو را غمگين مى كند ومى دانيم كه گفتار آنها تو ر
ا انكار مى نمايند.نمى كنند بلكه ظالمان، آيات خدا ر

جكان لجوى كه با مشرات فكرهاى منطقى و مبارز در گفتگو(ص)شك نيست كه پيامبر
ح آنان و گاهىسخت داشت. گاهى از شدت لجاجت آنها و عدم تأثير سخن در روو سر

ها درند بارهناك مى شد، خداوايى كه به او مى دادند. غمگين و اندواز نسبت$هاى نارو
انامه خويـش رمى و استقامت بيشتر، بـرى مى داد تا با دلگـرا دلدارش رآن مجيد پيامبـرقر

١٢…).نكقد نعلم انه ليحزتعقيب كند، از جمله در آيه مذكور (

ام و ابر(ص)امىل گرسو…، مبنى بر تسليت خاطـر رلقد كذبت وه انعام: سور٣٥ \آيه
ت جامعه بشر به دين اسالم از هيچآن و دعوى مكتب قره بناگذارعزيمت او است كه دربار

ده به اينكهموى فرا يادآوران رگذشت پيامبرسعى و اقدامى دريغ ننمايد. به اين منظور سر
ته با دعـوده است و طبع بشر بر مبـارزك بوك شرحيد و ترت بشر به تـوش آنان، دعورو

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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اتى كه در اختيار داشته با صبر ودن معجزان با كمال سعى و به كاربرلى پيامبرآنان است و
ده و ازموام كمك فـرا در اين مردگار نيز آنها رده$اند.پرورت قيام نموظيفه دعوشكيب به و

ستى دردم جهان به خدا پرت مران و دعوده تا آنجا كه نداى پيامبرمساعى آنان سپاس گذار
مينه آمادهدم محو شـده و زك از دل هاى مراقطار عالم طنين انداخته و تا حدى آييـن شـر

لقده وّو ال مبدل لكلمات اللد:ده شوآن بنا گـذارحيد خالص و قراست كه مكتب عالى تو
ه، حكمت و تدبير است كه نظامت از سير كلمه،عبار)٣٤ / ٦(انعام،سلينجائك من نبأ المر
حيد وت بشر بـه تـوه تعليم و دعـودگار دربـارار مى باشد، تدبيـر پـرورجهان بر آن اسـتـو

دمت مران تا حد امكان دعوظيفه پيغمبرسعادت، تغيير و استثناء پذير نيست و از جمله و
فته نيست و از جملهى از آنان پذيرستى و فضيلت اخالقى و در اين بار عذراست به خدا پر

دهموعده فران پاسخ دهد.… و نيز وت پيامبرتدبير آن است كه بشر به طور اختيار به دعو
ده بر دشمنانموا آشكار فرمايد و داليل آنان رى فرت يارظيفه دعوا در انجام وان ركه پيامبر

حيددم به توت مراى دعوان است برام پيامبره اعزظفر يابند. اين خالصه اى از تدبير دربار
١٣د.اهد بوكه تغيير و يا استثناء پذير نخو

دند:مود بحث فره آيات مور دربار(ع)امام صادق
دند.ا تا آخرين حد امكان تكذيب نموان آيات خدا ربه خدا قسم،ستمكار

دند:موهمچنين ايشان فر
د بعضى از آنها صبر اندك است و بعضـى ازاتبى داره، مـرصبر بر شدائد و مكار

نى در تمام شئـودبارد بر تو باد بر صبـر و بـرمـوى نيز كمتر اسـت و فـرارع و زجز
ا امر به صبـرستـاد او رسالت فرا كه بـه ر ر(ص)ند،محمـدا خداود زيرندگانى خـوز

د:موده و فرنمو
ادفعد:مـو و فر)١٠ / ٧٣مـل، (مز. جميـالًاهم هـجـرن و اهجـرلوو اصبر على مـا يـقـو

 به)٣٤ / ٤١(فصلت،  لى حميمة كانه وبالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عـداو
و لقد نعلم أنك يـضـيـقل شده:كش خسته شد و اين آيـه نـازى كه سينه مبـارطور

اتش ردند،حضـره قناعت نكـر و به اين انـداز)٩٧ / ١٥(حجر،  نلـوك بما يقـوصدر
قـدديد كه اين آيه:ن گـره به زير انداختند و سخت مـخـزوتكذيب و از باالى كـو

م به صبرا ملـزد ر خو(ص)مل شد و پيغمبر اكـر ناز)٣٣ / ٦ (انعـام، نكنعلم انه ليحـز
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نـدا درد خداوض كرا تكذيب مى كننـد عـرمت تـرد قوموند فـرن خداود و چومـوفر
م، آنگاها ندارضم صبر مى كنم اما طاقت گفتار آنهـا رد و اهلبيت و عـرنفس خو

ال صبر كن و به در تمام احو)٥٠/٣٩(ق،  نلوفاصبر على ما يقـول شد:اين آيه ناز
جعلناود:موش صبر به آنها بنما پس فرصيه و سفارت بده و توت بشارائمه از عتر

.در ايـن)٢٤ / ٣٢(سجده، نقنـوا باياتنـا يـوكانوا ونا لما صـبـرون بأمـرمنهم ائمة يـهـدو
د:صبر نسبت به ايمان مثل سر است نسبتمو فر(ع)ت صادقد است كه حضرمور

ول شد:د، اين آيه نـازا بجا آورند رى خـداو سپاسگذار(ص)مبه بدن.پيغمبـر اكـر
نعونا ما كان يصنع فرّرا و دمائيل بما صبروتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسر

د؛يك آيه است هـممو فر(ص)مل اكـرسو ر)١٣٧/ ٧اف،(اعر نشوا يعرما كانـومه وقوو
١٤ت مى$باشد و هم انتقام.بشار

سيلهدم به وده$هاى مراى هدايت توان صالح اجتماع كه بـرهبرخالصه اينكه هميشه ر
استند باافات و سنن غلط به پا مى$خونده با افكار منحط و خرح$هاى سازائه مكتب و طرار

فتن مكتب جديد، منافعشانگو كه با پروبال گرد جو و زورمخالفت سر سختانه جمعى سو
ى اباد از هيچ كارم خوفت مقاصد شواى پيشربه خطر مى افتاد، روبرو مى$شدند. آنها بر

اره اجتماعى و اقتصادى، آزنداشتند و از تمام حربه ها (حربه تكذيب، تهمت، محاصر
دند. اما حقيقت، با جاذبـه وسيله ديگر استفاده مى$كرت) و هـر وو شكنجه، قتل و غار

د و ايناهد كـرا خود رانجام ـ طبق يك سنت الهـى ـ كـار خـود سركشش و عمقـى كـه دار
ىدبارى برط اساسى اين پيروزاهند شد، اما شك نيست كه شرچيده خواه برهاى سر رخار

١٥مت و استقامت است.و مقاو

عايت عدالتان با رم:صبر در عقوبت ستمگرآيه سو
)١٢٦ / ١٦(نحل، .تم لهو خير للصابرينلئن صبرقبتم به وا بمثل ما عووإن عاقبتم فعاقبو

سانيد شما بايد بقدر آن،در مقابل انتقام كشيدو اگر كسى به شما عقوبت و ستمى ر
گذريد البته اجرى كنيد و از او درا از دست ندهيد و اگر صبورسم عدالت ر(نه بيشتر) و ر

د.اهد بوان بهتر (از انتقام) خوصابر
د و درگى به اسالم كرد خدمت بزره بن عبد المطلب با شهامت و شجاعت خوحمز

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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ى متشكلىابر دشمنان نيرودند و در بر و مسلمين در مكه در اقليت بو(ص)ان كه پيامبرآن دور
ه به اسالم،شيدند. با گرويدن حمزمى كو(ص) ار پيامبراء و آزكان در استهزنداشتند و مشر

ه «كه از امروزديد و در مقابل كالم حمزمند گرحشت افتاد و جبهه اسالم نيرودشمن به و
ض نسبت بـهأت تعرشكسته شدنـد و جـرد هستم،» دشمنان سـراده خوادر زمن حامى بـر

اق پر افتخار تاريخدهاى بدر و احد نيز از اوره در نبرشادت هاى حمز نيافتند.ر(ص)پيامبر
صه احد اواخالص او در عرانه و پرانجام شهادت دليرجهاد و مجاهدان اسالم است و سر

١٦ نايل ساخت.(ص)ا به لقب «سيد الشهداء» در گفتار پيامبرر

سيد وقتى به شهادت ر، و(ص)د پيامبر اعظمااليى در نزه با داشتن چنين جايگاه وحمز
ار، مثله شد تا به حدى كه در پاى پربعد از شهادت به دست كفار قريش و هند جگر خو

دا مثله مى$كنم.بر اين اساس بودند كه آنان رموش آمد و فر به خرو(ص)أفت پيامبرمهر و ر
تش با جان و دله هم صبر پيشه كن،كه حضر در اين بار(ص)ل شد،اى پيامبرحى نازكه و

فت و به كار بست.ا پذيرپيام الهى ر
دند:مو فر(ع)امام صادق
ه چهه حمز ديدند كه (كفار قريش در جنگ احد) بر سر جناز(ص)ل خداسوقتى رو

ى تو است وص تو است و شكايت هم به سودند گفت:خدايا حمد مخصوآور
ت به دستم بيفتد و بر دشمند:اگر قدرموتويى ياور بر آنچه من مى$بينم.آنگاه فر

د كه اينظفر پيدا كنم مثله$اش مى$كنم و مثله مى كنم و مثله مى$كنم.در اينجا بو
د:ض كر عر(ص)ل خـداسو ر)١٢٦(نحل/…ا بمثلو ان عاقبتم فعاقـبـول شد:آيه ناز
١٧دگار صبر مى$كنم،صبر مى$كنم.پرور

م:صبر بر گفتار مخالفينآيه چهار
)٣٨/١٧ (ص،ابد ذا األيد أنه أون و"أذكر عبدنا داولواصبر على ما يقو

ى به كيفرن) تو بر سخنان (طعن و سخريه) آنها صبر كن (كه روزل ما، اكنوسو(اى ر
د(از احدىمند بوما) بسيار نيرواى امرد ياد كن كه (در اجرسند) و از بنده ما داود مى رخو

د.انابه مى$كرگاه ما توبه وانديشه نداشت) و دايم به در
مه تداون نيز اين شيـود كه تا كنوانى بـوه$هاى مخالفين انبياى الهى،جـنـگ رواز شيو
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انندنه است تا بتواء گوانى سخنان تمسخر آميز و استهزيافته است.و از مصاديق جنگ رو
ادم رمى كاهش داده و مرد افكار عموا در نزان جبهه حق رلت انبياى الهى و پيروشأن و منز

ا خستهدند انبياى الهى ره تالش مى كراين اساس و با اين شيوان آنان دور كنند. براز پيرو
سانند.ا به انجام رسالت خويش رانند رار دهند كه نتوايطى قرده و در شركر

ستق پيام مى$دهد كه بر گفتار نادر مطابق آيه فو(ص)ند سبحان به پيامبر اعظمخداو
تاى قدرا به يادآور كه در عين حال كه دار ر(ص)د پيامبره داوآنان صبر پيشه كن و در اين بار

ندىد خداوجواستى با ود، به رد صبر پيشه مى$كراء مخالفين خود، در مقابل استهزعظيم بو
ان بخشد جاى اين نيست كه احدى ازد به انسان شايسته$اى اين همه نيرو و توت داركه قدر

دمنان مكه در آن روز بو و مؤ(ص)دد و اين نه تنها مايه تسلى خاطر پيامبرس گرلط. او مأيو
١٨ن. منان در بند در همه اعصار و قرودند،بلكه مايه تسلى همه مؤكه سخت در فشار بو

فتن پيام$هاىانى دشمن يعنى متأثر نشدن و نپذيرى در قبال جنگ هاى روصبر و پايدار
ام فريبانهاحى عوار دادن الفاظ زيبا در قالب هاى جذاب و طردو گانه، حق به جانب، قر

همانى از آن بهره هاى مختل. است كه جبهه باطل در هر عصر و زو بكار بستن آن با شيو
انى دشمن يعنى باقى ماندنى و استقامت در قبال جنگ هاى رود. همچنين پايدارمى$گير

چه تمام تر، به زيبايى هـر(ص)مالهى، كه پيامبر اكـرحيـدى ودر صحنه انديشه و عمل تـو
دند.ايفاى نقش نمو

 آيه پنجم:صبر در اقامه مناز
ىقك و العاقبه للـتـقـوقا نحـن نـرزاصطبر عليها ال نـسـئـلـك رزو أمر أهلك بالـصـالة و

)١٣٢ / ٢٠(طه،

اهيمى نمى$خوانجام آن شكيبا باش ما از تو روزا به نماز دستور ده و برد راده خوو خانو
ا است.اى تقوى مى دهيم و عاقبت نيك بربلكه ما به تو روز

هايى انسانق،رادگى، گفتار عاشقانه بين عاشق و معشود آزديت، سروچم عبونماز پر
ان تسبيح كنندگانا به كارود رد و هر كس خوابستگى است تا به پيمان الهى عمل شواز و

د پاسخ مى گويد و از ايـن روى خوار در سايه نماز به نياز فـطـرگزساند. نمـازند بـرخداو
ف وان به معرومين گشته و پس از تطهير،به آمـرامش قلبى يافته و فرياد گر صالح در زآر

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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ندد.ناهيان از منكر مى پيو
مايد:پس توار داده و مى فرد خطاب قـرا مورر(ص) ق، پيامبرخداى مهربان در آيه فو

اندن نمـاز،ا هم به خـودت اهل نماز و عبادت هستى اهل خـانـه ات راينكه خـواضافه بـر
اندن و به پاداش آن صبور و شكيبا باش… هنگامى كه اين آيهاى خود نيز برمأمور كن و خو

اندن هر نماز بر در خانـهاى خوماه بر٩ مدت (ص)ل شد،پيامبر عاليقـدر اسـالمشريفه ناز
حمت كند:ا رقت نماز است، خدا شما رد: ومو مى آمد و به ايشان مى فر(ع)فاطمه و على

)٣٣ / ٣٣اب، (احزاكم تطهيرجس أهل البيت ويطهره ليذهب عنكم الرّإنما يريد الل

ا از شمادگى به گناه رجس يعنى پليدى و آلوده، راده كريعنى جز اين نيست كه خدا ار
ف نمايد.كه اهل بيت من هستيد بر طر

مايد:ه مى فر در اين بار(ع)ت امام باقر حضر
ا بهد رد،فقط خاندان خوا بدين لحاظ مامور كر ر(ص)خداى سبحان پيامبر اسالم

لتىاى مقام و منزد خداى دارار نزگـودم بدانند، خاندان آن بزرنماز امر كند تا مـر
دم بهم مـرا با عموفى، خاندان پيامبـر ردمان نيستند. لذا از طرهستند كه ديگر مـر

صىا در اينجا به نحو خصوى ديگر، ايشان رده و از سومواندن نماز مامور فرخو
١٩ده است.موظ. فراندن نماز موبه خو

ش اين عمل در سطح جامعهديت است و گسترنتيجه اينكه،نماز سمبل و نشانه عبو
ان مكتب اسالم دراى پيروى نماز برهنگ سازى است.در حقيقت فرمند صبر و پايدارنياز

ع و در اجتماعاده شرون خانو و اعصار آينده مى باشد. و اين مهم از درو(ص)عصر پيامبر
(ص)م عمل به نماز است تا جايى كه پيامبرى و تداومند پايدارش مى يابد و اين امر نيازگستر

ا يادآور مى$شدند تـا اين پيـام ر(ع) و على(س)اهر ماه به فاطمـه ز٩مطابق حديث مذكـور، 
اى هميشه تاريخديت در بين مسلمين است برچم عبوهنگ نماز كه پرش فراهميت و گستر

اشته باشد.افربر

آيه ششم:صبر يعنى صبر زيبا
)٧٠/٥ج،(معار ا جميالفاصبر صبر

ع.جزن شائبه شكايت وى نيكو بدواء كفار و منافقين،صبرپس صبر كن از استهز
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هـمن أجرفى الصابروإنما يـومايد:ال مقام صبر، مقام بسيار عالى است كـه مـى فـراو
، صبر سه قسم است، صبر بر بال، صبر بر مشقت عبادات\ و ثانيا)١٣ / ٣٩مر، (زبغير حساب

جهم ششصد دراب،قسم دوجه ثول سيصد درى نفس از معاصى،قسم اوگيرو صبر بر جلو
ليكن به يك اعتبار صبر دو قسم است، يك قسـم صـبـر بـرجـه،وم نهصد درو قسم سـو

ده، و صبر برارج است مثل صبر بر بليات و مصـائـب وهايى است كه از اختيار خـارچيز
اى نفس.و صبـرك هوحمت عبادت و تـرهايى كه در اختيار او است مثل صبـر بـر زچيز

مايد پيغمـبـرند امر مى فـرجميل صبر بر اذيت و ظلم كه در مقام تالفى بر نـيـايـد. خـداو
ا كه نسبت به آنكين، منافقين و معاندين را كه تحمل كند اذيت هاى كفار، مشر ر(ص)ماكر

»فاصبرمايد:«ا داشتند، مى$فرت ها و اذيت ها و ظلم ها روت چه اهانت ها و جسارحضر
ند از آنها» خداوا جميالصبرنيا.«ما،بر آنها غيظ و غضب نكن و در مقام تالفى برتحمل فر
تش هم در مقام تالفىد كه پس از هجرتش آنقدر تحمل نمـواهد كشيد و حضـرانتقام خو

ده، آنها مى آمدند به كشـتـن او ونيامد، حتى جهادهاى با آنها كه اغلب دفاعـى بـوآنها بر
گشتند يـاداشتند يا بـراصحاب او، در باب جهاد دستور داد كه اگر آنها دست از قتـال بـر

٢٠د.موا عفو فرض آنها نشويد حتى در فتح مكه تمام آنها را انداختند، متعرد رحربه هاى خو

ل آنه$اى به آيات قبل و شأن نـزوم است اشـارجهت تبيين صحيح آيـه مـذكـور، الز
افاصبر صبرد.در آيات ما قبل آيه «شن$تر شودگار به صبر جميل روده تا دليل امر پرورنمو

اقع شد! اين عذابد كه و» چنين آمده است:«تقاضا كننده$اى تقاضاى عذابى كـرًجميال
جند ذى المعارى خداوا دفع كند.از سواند آن ران است و هيچكس نمى$توص كافرمخصو

شتهح (فـرشتگـان و رود مى$كنند) فـرآسمان ها صعـوشتگانـش بـرندى كه فراست (خـداو
ار سال است.ش پنجاه هزى كه مقدارج مى كننـد در آن روزى او عروص) به سومخصو

اين صبر جميل پيشه كن.»بنابر
ده اند كه حاصلاى اين آيات نقل كرلى بران و ارباب حديث، شأن نزوى از مفسربسيار

با در روز غدير خم به خالفت منصو ر(ع) على(ص)ل خداسوآن چنين است: هنگامى كه ر
ست»لى اولى و ولى او هستم،علـى مـولى و وه او گفت:«هر كس من مـود و دربـارموفر

ث» خدمتها منتشر شد.«نعمان بـن حـارى نگذشت كه اين مساله در بـالد و شـهـرچيز
ستادهد تو به ما دستور دادى شهادت به يگانگى خدا و اينكه تو فرض كر آمد و عر(ص)پيامبر

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر



تفسير و مفاهيم٧٨  سال! پانزدهم

كاته و نماز و زاو هستى دهيم ما هم شهادت داديم، سپس دستور به جهاد و حج و روز
ه بهان (اشـاراضى نشدى تا اينكه اين جـوفتيم اما به اينهـا را نيز پذيردادى و ما همه اينهـا ر

اله» آيااله فعلى مودى و گفتى: «من كنت موب كرد منصوا به جانشينى خو)است ر(ع)على
دند: قسم به خدايى كهمو فر(ص)ى خدا؟! پيامبردت يا از سواين سخنى است از ناحيه خو

داند در حالى كـهگرى بـردى جز او نيست اين از ناحيه خـدا اسـت.» «نـعـمـان» رومعبـو
د!ندا اگر اين سخن حق است و از ناحيه تو، سنگى از آسمان بر ما ببارمى$گفت: خداو

سأل سائل:\ا كشت. همين جا آيهد آمد و او رش فرود كه سنگى از آسمان بر سـراينجا بو
٢١ل گشت. ناز)٢ ـ ٧٠/١ج،(معار اقع.للكافرين ليس له دافعبعذاب و

استقامتى استجه) است و آن صبر ولذا صبر جميل به معنى «شكيبايى زيبا و قابل تو
ه و آه وع و شكوأم با بى$تابى و جزاه نيابد و توميدى به آن رم داشته باشد، يأس و نوكه تداو
٢٢ت صبر جميل نيست.دد و در غير اين صورناله نگر

ا به صبر جميـل ر(ص)ند سبحان، پيامبر اعظـمق، خداواين، مطابق مفاهيم فـوبنابر
دى نيـزمان، كفار و منافقين كـه بـه زواى مجـرى برده تا اينكه عذاب هاى اخـرومـوامر فر

اسالت خويش صبر جميل ر در انجام ر(ص)اين پيامبرد، بنابردد، آشكار شوعملى مى گر
چه تمامتر معنا بخشيدند.به زيبايى هر

اءآيه هفتم: صبر در تبليغ و اجر
)٢٤ / ٧٦(انسان،  افاصبر لحكم ربك و ال تطع منهم آثمأ او كفور

ى ازت شكيبا باش و از هيچ گنهكار و كافردگاراى) حكم پرورپس در (تبليغ و اجر
آنان اطاعت مكن.
هنگ الهى درده و عميق فـرسانى الهى در حقيقت تشريح ابعاد گسـتـرتبليغ و پيـام ر
حيد، از فساد به پاكى، از ظلمى توآميز به سواههاى كفرا از ردم ران مرجامعه است تا بتو

فت،ى علم و معراف به حقيقت و كمال، از جهالت به سوى، از انحرادربه عدالت و بر
ادى وى آزت به سودگى و اسـارت نفسانى و كمال الهى، از بـراز خباثت باطنى به طهـار

ىان، از ذلت به سوق ديگـرعايت حقوى ران به سوق ديگردى، از تجاوز به حقـوانمرجو
امع مى باشد وهنگى جونى فرگوگى محتاج دگرهاى بزرق داد. انجام چنين كارت سوعز
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هى، اجتماعى و بين المللى در حال و آيندهدى، گروح فرى در سطوهنگ سازاقع فردر و
ند، كار عظيم و سنگينى است كه سخت محتاج صبر و استقامت مى باشد.قم مى زا رر

هنگان فرچمدارا با پرى بخاطر منافع مادى خويش، با تمام قوحالى است كه بسيارو اين در
د.اهد بوار خوضعيتى بسيار دشوى در چنين وجبهه حق مقابله مى كنند، لذا پايدارالهى و

ند مى باشد يعنـىى خداوآن از سول قـرع بر نزوق دستور به استقامـت، فـردر آيه فو
مابر هجواه استقامت كن. صبر و استقامت در بر در اين ر\ن پشتيبان تو خدا است قطعاچو

اد، چرحشت كراه وه مشكالت راين مشكالت عظيم كار آسانى نيست، لذا نبايد از انبـو
گاه و دشمنـاناد ناآمانى كه در مقابل انـسـان،افـرص زكه هدايت يك جمعيت به خـصـو

ده و هست و اگر صبر و استقامتأم با مشكالت عظيم بود داشته باشند هميشه توجوج ولجو
سه هاىسوابر وحله بعد، بايد در برسد. و در مرسالتى به ثمر نمـى ران نباشد هيچ رهبرر

انهبرف ساختن راع حيل و تزوير سعى در منحرند و با انوشياطينى كه مصداق اثم و كفور
مت كنند نه فريب تطميعت مقاوسالت آنها عقيم ماند، با كمال قدرايان مى كنند تا رو پيشو

٢٣اه دهند.د راهمه$اى از تهديد به خوند و نه وبخور

انع، مشكالت، تهاجماتاى احكام اسالم با مو در تبليغ و اجر(ص)اين پيامبر خدا بنابر
جه ممكن هم بـاانستند به بهترين ودند تـوانى كه دشمنان ايجاد مى كرجنـگ روهنگى وفر

ش و تعميق بخشند و چنيـنا ترويج، گستـرهنگ الهى اسـالم رآنان مقابله كنند و هم فـر
دفتار صادقانه و پاك بواه با راقدام مهمى جز استقامت و ثبات قدم بى نظير ايشان كه همر

اى اسالمى رهنگ سازانستند فرانه الهى توديد و با پشتواص گرم و خوجب اعتماد عمومو
اهد ماند.ى است و تا هميشه باقى خوى و جارن نيز سارنه اى انجام دهند كه تا كنوبه گو

عده الهىآيه هشتم:صبر تا حتقق و
)٦٠ / ٣٠م، (رو نقنوال يستخفنك الذين ال يوعد الله حق وفاصبر إن و

ا به سستىند، تو رست است و آن كسان كه يقين ندارعده خدا درپس تو صبر كن كه و
ند.ا ندارو

ده همموعده فرند سبحان وا خداواز جمله حقايق قطعى و يقينى اين است كه، آنچه ر
ا سه بار درم رند اين مفهود و خداوت حتمى و قطعى محقق مى$شوحق است و هم به صور

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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عد الله حقعد الله حق؛و فاصبر إن وفاصبر إن وده است: مواحت ذكر فرآن كريم به صرقر
 لذا جهت استنباط بهتر)٧٧(غافر / .عد الله حقفاصبر إن و؛)٥٥ / ٤٠(غافر،  و استغفر لذنبك

م داشته باشيم.ه روم است نگاهى اجمالى به سورق الزآيه فو
ىاطوردى امپرعده اى از خدا آغاز شده و آن اين است كه به زوه با وبيان آيات اين سور

د، پس از چند سال بـر آنان شكست خورى ايراطوره از امپرل اين سورم كه در ايام نزورو
عده$گاه اكبر كـهد به وعده، منتقل مى شـود و بعد از ذكر اين واهد كرى غلبه خـواطورامپر

ى خدا بـازام در آن روز به سواد و اقوى كه تمامى افـرعدش گويند، روزم الوقيامت و يـو
اامى اش ختم مى$كند و در فرل گرسـوت به رعده نصرا با وه ردند… و در آخر، سورمى$گر

ال يستخفنكعد الله حق وفاصبر إن ومايد:ده و مى فرعده تأكيد بليغ نمـوسيدن به اين ور
تا در كارند، تو رعده خدا حق است و كسانى كه يقين ندار؛ صبر كن كه ونقنوالذين ال يو

٢٤ند.سست نساز

ا در اين مى دهد تا او ر(ص)امىگ به پيامبر گرت بزراين آيه دو دستور مهم و يك بشار
سخت به استقامتدان سـرجان جاهل و بى خرابر اين لجـوه پى گير و مستمر در بـرمبارز

ها وارادث، همه آزابر همه حون كه چنين است در برت كند. نخست مى گويد: اكنودعو
ا) كه شكيبايى و صبرا، شكيبايى و صبر پيشه كن (فاصبرشكنى ها و نسبت هاى ناروكار

عدهايد: وم تر كند مى افزاه دلگرا در اين راى اينكه پيامبر رى است و بركليد اصلى پيروز
ى و خالفتعده پيروزمنان و). او به تو و مؤعد الله حقإن وخدا به طور مسلم حق است (

عدهض و غلبه اسالم بر كفر و نور بر ظلمت و علم بر جهل داده است. و به ايـن ودر ار
 و كان حقا علينا نصرانيم: مى$خو٤٧ \ه آيهشاند… از جمله در همين سورجامه عمل مى پو

ه غافر آمـده سور٥١ده و هست. و در آيـه منان حقى بر ما بـوى مؤه يـارار؛ همومنيـنالمؤ
د والن خوسو؛ ما رم االشهادم يقوا فى الحياه الدنيا ويوالذين آمنوسلنا وانا لننصر راست:

ى مى$كنيم.ند ياراهان بپا مى خيزدر روز قيامت كه گوندگى اين دنيا وا در زمنان رمؤ
امش و به اصطالح ازمين دستور، دستور به تسلط به اعصاب و حفظ متانت و آردو
گز نبايد كسانى كه ايمانمايد: هره سخت و پى گير است. مى فرفتن در اين مبارزجا در نر

ىدبارظيفه تو بر. ونقنوال يستخفنك الذين ال يووا خشمگين و عصبانى كنند:ند تو رندار
ادنه افرابر اين گوهبر در برچه بيشتر و حفظ متانتى كه شايسته يك رصله هرو تحمل و حو
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» به معنى سبكى است يعنـى آنـچـنـانخفـت» از ماده «ال يستخفنـكاست، مى باشـد. «
تند و از جا تكان دهند، در مسيرا سبك بشمرانند تو راد نتوجا باش كه اين افرسنگين و پابر

٢٥ن يقين و ايمانى.ند و تو كانوا كه آنها يقين ندارار و محكم بايست، چراستو

ى متقين در سايه استقامتآيه نهم: پيروز
مك من قبل هذا فاصبرال قوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وتلك من أنباء الغيب نو

)٤٩ / ١١د، (هو إن العاقبة للمتقين

حى مى كنيم، به شهادت اينكـه درا به تو وهاى غيبى است كه مـا آن راينها همه خبر
دم بامت، پس صبر پيشه گير كه عاقبت از آن مـرى نداشتى نه تو و نه قوسابق از آنها خبر

ا است.تقو
دن نتايج مفيد و قطعى است وى، بدست آوريكى از مسائل مهم در تالش هاى بشر

ه بهتر و اميدا با انگيزتى كه به اين مساله يقين پيدا كند فعاليت هاى خويش رانسان در صور
ا به نتايجار رگوند سبحان پيامبر بزرم مى بخشد. بر اين اساس خداوفقيت بيشتر تداوبه مو

ا با تبييـندد و اين مسألـه رفقيت حتمى متقين در سايه صبر و استقامت متذكـر مـى گـرمو
د.شن مى سازندگى گذشتگان رواقعى از زداستان$هاى و

مش هالكنه قوم او به كجا انجاميد و چگـوقوح واى پيامبر حال كه فهميدى كار نـو
شان،ا به خاطر صبراهش نجات يافتند و خداى تعالى ايشان رمنين همرد و مؤشدند و خو

ت دادا بر دشمنانش نصرح رار داد و حال كه فهميدى، اگر خداى تعالى نومين قرثان زارو
ادانجام نيك از آن افرابر حق صبر كن كه سرد، پس تو نيز در برد كه او كرى بوبه خاطر صبر

٢٦اه خدا صبر مى كنند.ا همان هايند كه در رندگان تقوا است و دارام با تقوو اقو

ايتى كه در حقيقتح و كفار قريش به روم نو طى مقايسه اى بين قو تفسير آسانصاحب
ق مى باشد چنين نگاشته است:ه آيه فو دربار(ع)تفسير امام على

ى مى دهـد و تسليت و دلدار(ص)سيله اين آيه شريفه به پيامبـرخداى مهربان به و
دندقه نابوح به علت كفر و زم نوا همانطور كه قواحت مباش، زيرمايد: نارمى فر

اهندكين قريش هم به همين جهت هالك و معذب خوو معذب شدند كفار و مشر
ح از شر آنان نجات يافت تو نيز از شر اينان خـالصد نوشد.و همانطور كه خو

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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گاهم او آح و قوم تو قبل از اين،از داستان نـو تو و قـو(ص)اهى شد.يا محمـدخو
مك منما كنت تعلمها أنت و ال قوديـم (حى كرا به تو وديد و ما حقيقـت آن رنبو

گاهى يافتـى،ار آگوى آن بزرح و پيـروزم نودى قون كه از نابـو) پس اكنوقبل هـذا
فاصبراهد شد.كار خـوهيزاد متقى و پرى با افر پيروزًا باش كه يقيناشكيبا و با تقو

٢٧.إن العاقبه للمتقين

مايد: مى فر(ع)ت امام حسينحضر
(ع)ت على بن ابيطالـبديان شام به حضور حضريكى از احبار و دانشمندان يهـو

دد و موراى ذات مقدس خدا صبر و استقامت نموح برگفت: هنگامى كه نوآمد و
ع فضيلتى اسـتد يك نود.(و اين خوش نمود سازم خوفت با قـوار گرتكذيب قر

ى همين طور اسـت كـه تـودنـد:آرموابش فـر در جـو(ع)ار). علـىگواى آن بـزربر
د، و هنگامىند صبر كراى ذات مقدس خداو هم بر(ص)ت محمدمى$گويى.حضر

ديدان گرانده شد، سنگ بارد،را نموم خويش مدارفت با قوار گرد تكذيب قركه مور
 خداى مهربان بـهًكش فرو ريخت. بعـداا بر سر مبـارو ابو لهب بچه دان نـاقـه ر

(ص)ى محمـدا بشكاف و به سـوه ها رد:كوحى كره هاسـت وشته كوجابيل كه فـر

م كه مطيع تـو آمد و گفت:من مأمـور(ص)د پيامبـرشته نـزبرو، هنگامى كه آن فـر
د مى$كنـم.ا نابوم و آنان را بر سر كفار فرو مى ريزه ها رباشم اگر امر كنى من كـو

ن»ب اهد امتى، فانهم ال يعلموحمة،رد: «انما بعثت رموابش فر در جو(ص)پيامبر
ا هدايتا امت مردگارحمت باشم، پروردم) راى مرث شده ام (كه بريعنى من مبعو

٢٨ا نادانند.كن زير

(ص)آيه دهم: استقامت، مأموريت پيامبر
)١١٢ / ١١د، (هون بصير ا إنه بما تعملوال تطغومن تاب معك وت وفاستقم كما أمر

اهىى كن و كسى كه با همرى استقامت و پايدارل ما، تو چنانكه مأمورسوپس اى ر
چهد الهى تجاوز نكنيد كه خدا بهرد (نيز پايدار باشد) و هيچ از حدوع كرجوتو، به خدا ر

شما مى كنيد بصير و داناست.
هفته و دربارآن كريم رستان تفاسير قرق به بوه مند شدن بهتر و بيشتر از آيه فوجهت بهر
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شه چينى مى نمايم.اين آيه خو
گزيديم:ا برهاى زيبايى رازه،فر در اين بارمجمع البياندر تفسير 

ت بدانعظه و بيم دادن و تمسك به طاعت حق و امر و دعو بر مو(ص)اى محمد
ى از منهياتگيرساندن آن و جلوپايدار باش.و استقامت،همان اداى مأموريت و ر

الهى است.
گشتهستى بازك و بت پرى از تو از شرابن عباس گفته، يعنى كسانى هم كه به پيرو

ى كنند، چنانچه مأمور هستند.ند و پايداراند بايد استقامت ورز
جه شده،گشته و متوش بازى خدا و پيغمبرى گفته، يعنى كسى كه به سوو ديگر

ى كنند.منان نيز بايد پايدارد يعنى مؤبايد استقامت ورز
منان نيزى مؤسالت، استقامت ورزل ديگر آن است كه تو بايد نسبت به اداى رقو

» يعنى با كم و زياداال تطغـووش آن استقامت داشته باشنـد «ل و پذيرد قبودر مور
ج شويد.مان خدا تجاوز نكنيد كه از حد استقامت خاردن آن از امر و فركر

ادار نكند كه از حد استقامتا به طغيان وجبائى گفته:يعنى نعمت و آسايش،شما ر
٢٩ديد.ج گرخار

ارد كنكاش قـراويه اى ديگر چنين مورا از زق ر،آيه فو انوار درخشـانصاحب تفسير
داده است:

 است به(ص)امىل گـرسوادى و خطاب به رنامه انفـرق مبنى بر دستـور و بـرآيه فو
ام به آنها برسالت و تبليغ احكام، همچنين به التـزظايـ. راينكه در مقام انجام و

سته بهت اعتقادى و خلقى و عملى بايد ثابت و مستقر باشى و پـيـوحسب صور
ت جهانيان به دين اسالما دعوديت قيام نمايى زيرسالت و به حقايق عبوظاي. رو

ظيـفـه$اى به اين چنـيـن و(ص)امىل گـرسوك و كفر، جـز ره با دنيـاى شـرو مبـارز
ى، اساس توبه و به حقيقت،) ايمان و تقومن تاب معكواند قيام نمايد.(نمى$تو

ت تودگار است. همچنين اهل ايمان كه به تو گرويدند و دعوى پرورع به سوجور
ى مى نمايند، آنان نيز هر يك به قدر سعـهآن پيرونامه مكتب قـرفته و از برا پذيرر
٣٠ده بايد و فادار باشند. استفاده نمو(ص)امىل گرسود از تعليمات ردى خوجوو

تبه$اى بسا مرق به آن امر شده است ر، استقامتى كه در آيه فوتفسير خسروىصاحب 

(ص)نگرشى براستقامت پيامبر
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د:ا چنين بر مى شمرعالى و شامخ مى داند و ادله استقامت ر
د است (استقامت) مقتضى ايمان به غيب است،بهارآن كريم وى كه در قر.به طور١

ند؛متخل.لى كه خداواكندگى در اساس دين و اصوطور كلى و كامل و عدم اختالف و پر
عده هالك و عذاب داده است.ا واز آنها ر

من به آنچه از عبادت و معامالت در كتاب كريم به آند كه مؤ.استقامت اقتضاء دار٢
دد كهسل گراع و اختالف به احكام آن متـوقع بروز نزم باشد و در مـوامر شده است،ملتز

)٤/٥٩(نساء، لسوالره إلى الله ووّدعتهم فى شىء فرفان تنازد:موفر

(ص)تبه عالى بشمار مى$آيد كه خداى متعالى با اينكه پيامبر.استقامت از آن جهت مر٣

ان پيشين،ده است و پيغمبرموا به آن امر فرد رده است معذلك نبى خوبر استقامت مستقيم بو
ى است،ستگـاراقعى را استقامت طريقـه وده،زيرا نيز به آن امر نمـو ر(ع)نسى و هـارومو

/١٠نس،(يو نال تتبعان سبيل الذين ال يعلموتكما فاستقيما وقد اجيبت دعوده:موآنجا كه فر

انوال تحزا ول عليهم المالئكة أال تخافوا تتنزا ربنا الله ثم استقاموالذين قالود:مو و نيز فر)٨٩
)٤١/٣٠لت،ّ(فص.نعدوا بالجنة التى كنتم توو أبشرو

امتى است كه خداى تعالـىح دين و كـر. استقامت تطبيق دادن عمل اسـت بـا رو٤
٣١ا به آن تخصيص داده است.د ره$اى از مخلصين بندگان خوپار

ى استقامتاتژاستر
فت كهان نتيجه گره صبر و استقامت پيامبر چنين مى$تـوآن، دربارع آيات قراز مجمو

(ص)ل خاتمسوان را به عنود رسالت جهانى خوانستند رار توايط بسيار دشوجه به شرايشان با تو

منيناى مؤه$اى حسنه بردريچه نيز اسواويه وند تا از اين زا گذارجه ممكن به اجربه زيباترين و
ى حتمى مكتبفى نتيجه اين صبر و استقامت بى$نظير، پيروزهميشه تاريخ باشند و از طر

انده است.لذا مى$تـوقم خورن و تا هميشه تاريخ رنجات بخش اسالم در آن عصر تا كنو
ى است كـهاتژيك و سياسـت پـايـدارفت كه استقامـت يـك اصـل اسـتـرچنين نتيـجـه گـر

ديدها گرى و اجر پى ريـز(ص)ك پيامبرند سبحان به دست مبـارى آن به امر خداوبنيانگـذار
دى،ت فرانند به صورمن در هر سطح علمى و عملى كه باشند بتواست،تا انسان$هاى مؤ

ندگـى واحل زده و در تمـام مـره برى بهـراتـژهى و جمعى و بين الـمـلـلـى از آن اسـتـرگرو
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انندند تا در سايه آن بتوستى فهميده و بكار برا به درعات مبتال به امت اسالمى آن رضومو
ا مزين به صفت استقامت نمايند.يعـنـى درد رشانده و خوا جامه عمل پوتكالي. الهـى ر

جى باها و نقشه هاى دشمنان داخلى و خاراهاى نفسانى،جاذبه$هاى دنيا،فشـارقبال هو
ا معنى كنند تا به،استقامت ر(ص)امىل گرسوى از رى گيرگ و الگواستعانت از خداى بزر

ى حتمى و قطعى دست يابد.پيروز
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