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 آغاز سخن

ة صـفو وأسـلم عـىل بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أستعني وعليه أتوكـل وإليـه أنيـب وأصـيل

 .مجعنيآله وصحبه أ خلقه حممد وعىل

اطاعات از دستورات خداوند متعال وسنت حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ضامن 
 .سعادت دنيوي و اخروي ويگانه راه رسيدن به اوج عزت وكمال است

تمامي مراحل زندگي حتـي در   دردين مبين اس�م از پيروان خويش خواسته است كه 
بخش آن عامل باشند و آنان را اينگونه توصيه نموده  بر تعاليم روح ،لحظاتترين  نيبحرا
 :است

ۡسلُِموَن  ﴿ ُّ   ُُ ت
َ
َ ََ   ّ ِ�   َُ ََُمو  َّ  .]١٠٢عمران:  [آل ﴾١ََ

(بايد گوهر ايمان راتـا پايـان عمـر حفـظ      .»واز دنيا نرويد مگر اينكه مسلمان باشيد«
 .كنيد)

َ َك حَ ﴿ ََ  ۡۡ ُُ ۡۡ ََِيَك �ۡ�َقُِ� ََ�
ۡ
ٰ يَأ  .]٩٩احلجر: [ ﴾٩َ 

 .»رسد پروردگارت را عبادت كن تا يقين (مرگ) فرا«
ورزند به بهشت برين مـژده   مي خداوند متعال كساني را كه تا دم آخر بر دين استقامت

 :فرمايد مي آنجا كه ،داده است

﴿ ٰ�ََُ ُُ   �ۡس  ُ  ّ ََّاٱ � ََ  َ ِيَ  لَٱاُور َّ ُهۡ  َ�َۡزتُوَن �ِن  �ي  ََ َ فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡ   ٰ�َِك  ١ُمور ََ ََ
ُ
َ

َا ةِ َ�ِٰ�ِيَ  �ِيَهٱ َجَزرَٓءۢ بَِمٱ َ�تُورَ َ�ۡعَملُوَن  ۡۡ � ُُ ٰ ََ ۡۡ
َ
 .]١٤ - ١٣األحقاف: [ ﴾١َ

 نه ترسي براي ،سپس استقامت به خرج دادند ،كساني كه گفتند پروردگار ما اهللا است«
اين پـاداش اعمـالي    .مانند مي اهل بهشتند وجاودانه در آنها  آن ،ه غمي دارندون هاست آن

  .»دادند مي است كه انجام
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آن دشمن ديرينه وقسم خورده بشر براي منحـرف نمـودن انسـان از هـيچ      ،اما شيطان
 وهـا   از عوامل وابزار گوناگون وبرنامه ،ورزد وبراي رسيدن به اين هدف نمي ت�شي دريغ

 بـه همـان   ،راهـه بكشـاند  انسـان را بـه بي  تا شايد بتواند  كند مي متفاوتي استفاده يها طرح
 ،يي كه حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم امت خويش را از آن برحذر داشته استها راه

ي خـويش  هـا  كتاب هاي نفوذ شيطان را در راه ابزار و  ،وبسياري از علماي سلف ومعاصر 
 اند. بيان نموده

 ؟ايدار ماندن واستقامت بردين چه عواملي مفيد هستنداما براي پ
نويسنده اين رساله استاد محمد صالح منجد برخي از عوامل وابزاري را كـه انسـان را   

اينـك برگـردان   و هـم   ،معرفـي نمـوده اسـت    ،دين الهي استوار بماند تا بر كند مي كمك
اميدوارم كه خداوند متعال  ،گردد مي فارسي آن به ع�قه مندان و خوانندگان گرامي تقديم

 .ومترجم بپذيرد و آن را موجب اجر وپاداش اخروي قرار دهداين عمل را از مؤلف 

 اهللا نبينا حممد وعيل آله وصحبه وسلم امجعني  وصىل

 عبدالقدوس دهقان

 79ديماه  –سراوان 

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

مـن  ،عاملناأنفسنا وسيئات من رشور أ ه ونستغفره ونعوذ باهللانحمده ونستعين ،إن احلمد هللا

ال اهللا وحـده ال رشيـك لـه إلـه وأشـهد أن ال إ ،ومن يضلل فالهـادي لـه ،هيده اهللا فال مضل له

 .عبده ورسوله ن حممداً أشهد أو

 ،اي آهنين قصـد پيمـودن راه حـق وصـراط مسـتقيم را دارد      براي مسلماني كه با اراده
اهميـت ايـن     ،باشد مي امرترين  ين واساسيتر مهم دين دينداري و استقامت و پايداري در

 .موضوع در امور زير نهفته است
هـاي   فتنه ،كنند مي مسلمانان در آن زندگيوضعيت نامطلوب كنوني جوامعي كه  :الف

 ،ثر آنوجود شهوات و شبهاتي كه برا ،هاست آن كه گريبانگيراي  فريبنده وعواملگوناگون 
 اند: داق اين مثال قرار گرفتهدين غريب گشته ودينداران مص

ل».قلمرله اكلقابض ىلعلقابض ىلع«
 .»دينداري همانند كسي است كه اخگري به دست گرفته باشد«

 هيچ انسان فهميده و عاقلي پوشيده نيست كه نياز مسلمانان امروزي به اسباب ثبات بر
و  ،ف وصدر اس�م استنياز مسلمانان دوران سل به مراتب شديدتر از ،ي در دينو پايدار

براي تحقق يافتن آن بـه   ،به خاطر فساد زمان وكميابي برادران دلسوز و قلت ناصر ومعين
 .ت�شي مضاعف نياز داريم

 حتـي درميـان برخـي از    ،كثرت حوادث رده وبرگشت ازدين وبه قهقـرا گراييـدن   :ب
ي هـا  عاقبـت  ع چنـين از وقـو  دارد تا مي كه اين امر هر مسلماني را بر آن ،كارگزاران دين

ثبات و پايداري در دين ورسيدن به ساحل ناك باشد وبراي يافتن وسايل وابزار شومي بيم
 .س�متي بكوشد
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آن قلبي كه حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درباره  ،قلب مرتبط بودن اين امر با :ج
  :فرمايند مي آن

0F»قلبلق نلآهملأشدلقنبال ضًلمنلقابدرلإذقلقجتمعتلغليضًل«

ل.1
معـرض   حال جوش وغليان باشـد هـم بيشـتر در    ديگي كه در قلب بني آدم حتي از«

  .»دگرگوني قرارداد
آنجا كه اند  مثال ديگري نيز بيان فرموده ،حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم براي قلب

إنمضلملللقابلبلمملللرشة لفلأصللشجرةل بلبهضلل،قابلبلمنلتبلبكلإنمضلس�« :فرمودند
1F»لطنلظهرقًلقلر�حل

2. 
مثـال قلـب    ،تقلـب (دگرگـون شـدن) اوسـت     ،همانا علت نامگذاري قلب به اين نام«

 .»كند مي همانند پري است كه كنار درختي افتاده وباد آن را زير و رو
 :شاعري اين مطلب را اينگونه بيان نموده ست

 اإلنســـــــان إال لنســـــــيه یومـــــــا ســـــــم
 

ـــــــــــب  ـــــــــــه يتقل ـــــــــــب إال أن  وال القل
 

وقلب را نيز به خاطر دگرگـون  اند  ا به خاطر فراموشكاريش انسان ناميدهانسان را تنه«
 .»شدنش

نگاه داشتن اين (قلب) متقلب كـه بـا بادهـاي شـهوات وشـبهات      و استوار  پس ثابت
امر خطيري است كه به وسـايل قـوي ونيرومنـد نيـاز دارد كـه از پـس        ،شود مي دگرگون

 .عظمت وصعوبت اين امر مهم برآيند
 

                                                 
  2/289، حاكم 6/4مسند احمد  -1
 . 2361، صحيح الجامع 4/408مسند احمد  -2



 
 
 

 يو پايدار ثباتاسباب 

خداوند متعال بنابه رحمت و شفقت خويش بسياري از اسباب استقامت و پايداري را 
را بـا  هـا   آن كـه برخـي از  اند  بيان نموده زبان پيامبرش وسيرت وي براي ماو بر  در قرآن

 .نماييم مي همديگر بررسي

 :به قرآنآوردن  روي -1
به آن چنگ زند خداونـد او را  هركس ه قرآن عظيم حبل اهللا المتين ونور مبين است ك

هـركس بـه سـوي     دهد و مي را نجاتاز آن پيروي كند خداوند او هركس  دهد و مي پناه
 .فرا خواند به راه راست هدايت خواهد شد قرآن

كه هدف از نازل نمودن تدريجي قرآن چيزي جز اند  بيان نموده متعال صراحتا خداوند
 :فرمايد مي مقام ترديد شبهات كفار ال درخداوند متع ،نبوده است »تثبيت«

َّ تُّزَِل َعلَۡيهِ �ۡلُقۡرَءرُن ُ�ۡلَةٗ ﴿ َ اَۡو َر ِيَ  َ�َفُر ۚ  ََلَٱَل �ي  ٗة َۡ َُِّت بِهِۦ فُ  َ�ِٰح َؤرَدَكۖ َكَ�ٰاَِك ِ�ُثَ
ت ۡلَ�ُٰه تَۡرَِيٗ�  ََ ۡحسَ  ٣ ََ

َ
َ ََ  ِجۡئَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ 

 ّ ِ�  ٍ ََ تُوتََك بَِم
ۡ
َّ يَۡ ََۡفِسً�رََ  ٣٢الفرقان: [ ﴾٣ َ  

- ٣٣[. 
قرآن را به صورت  يك جا بر پيامبر نازل نشد همين گونه (ما نكافران گفتند چرا قرآ«

استوار سـازيم و آن را   تو را پابرجا و با آن دل فرستيم) تا مي آيات جداگانه وبخش بخش
ند مگر اينكه ما پاسخ راسـت  كش نمي و(كافران) هيچ مثالي را به ميان ،خوانيم مي آرام آرام

 .»نمايانيم مي ودرست را و بهترين وجه و زيباترين تبيين وتفسير را به تو

 ؟چرا قرآن مصدر تثبيت است
 .كند مي ارتباط با خداوند نفس را تزكيهو با  ،زيرا ايمان را در قلب غرس *
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فتنه ديگـر  ي ها طوفان بخشند كه مي سكون و آرامشي به قلب مؤمن ،زيرا اين آيات *
 .گردد مي رساند و قلبش به ياد خداوند آرام نمي به آن زياني

تواند اوضـاع   مي آنبه وسيله  كه آموزد مي زيرا به مسلمان اصول وضوابطي صحيح* 
گذارد كه بر اساس آن حكـم   مي موازيني در اختيارشو نيز  ف خويش را سامان دهداراط

اقـوالش   اشخاص تناقضي در اوت وقايع وبا تف اي كه حكمش سست نگردد و بگونه ،كند
 .پيش نيايد

 همانند كند مي كنند رد مي كفار و منافقين ايجاد ،زيرا قرآن شبهاتي كه دشمنان اس�م *
  :به طور مثال ،اس�م رخ داد صدر ي واضحي كه درها مثال

ٱ لََ�ٰ ﴿ آيه - َُ ََ ََّك  ََ َعَك  د  ََ ٱ  اهللا عليـه  بر حضرت پيامبر صلي  2F1.]٣الضحی: [ ﴾٣َُ

محمـد طـرد   « 3F2»وهعل�مـد« :ندگفت مي آنگاه كه مشركان ،وسلم چه تاثيري داشت
 .»شده است

ۡعَجِ�ّٞ لَِّسٱُن ﴿ تاثير آيه -
َ
ََن �َِ�ۡهِ َ ُۡ ِي يُۡلِح ٌُِ�  �ي  ُّ  ٞ ّ ِِ ر اَِسٱٌن َعَر

ََ ٰ ََ النحل: [ ﴾١ََ

١٠٣[.4F3 مد را تعليمآنگاه كه كفار قريش ادعا كردند كه انساني مح ،چه بود 
 آموزد؟ مي مكه از درودگري رومي در دهد وقرآن را مي

َۗ ﴿ تاثير آيه - ُۡاَةِ َسَقُطور َّ ِ� �ۡلفِ
َ
بر مؤمنان چه بود آنگاه كه منافق  5F4.]٤٩التوبة: [ ﴾�

� ﴿ :گفت ٓ ۡفُِّ�ِ ََ  
َّ ََ ن ّ�ِ  ََ  .»درفتنه و فساد ميانداز اجازه ده و مرا« ﴾�ئۡ

ي مؤمنان ورد شبهات وخاموش گردانيدن اهل ها قلب تقويتتثبيت و ،آيا مگر تاثير آن
 .به خدا سوگند ،آري ؟باطل نيست

                                                 
 .»نداده استمورد خشم قرار  دشمن نداشته و پروردگارت تو را رها نكرده است و« -1
 .12/156صحيح مسلم با شرح نووي  -2
اين (قرآن) به زبـان عربـي    زبان كسي كه (آموزش قرآن را) به  او نسبت مي دهند غيرعربي است و« -3

 .»گويا وروشني است
 .»اند فساد افتاده هان آنان هم اينك در فتنه و« -4
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شگفت آنجاست كه خداوند مؤمنان را هنگام رجوع از حديبيه به غنائم زيادي (غنايم 
به ها  آن شان خواهد گذاشت و دهد كه خداوند آن اموال را در اختيار مي خيبر) وعده

را ها  آن خواهند كه مي روند وهنگامي كه منافقان از آنان مي ايمتنهايي براي گرفتن آن غن
مسلمانان جواب خواهند داد كه شما هرگز با ما نخواهيد آمد و منافقان   ،نيز با خود ببرند

به  ،خواهند گفته خداوند را تبديل كنند مي ورزند و مي براي رفتن با مسلمانان اصرار
 :با اين آيه منافقان را جواب دادو خداوند  ،ورزيد مي ند شما به ما حسدگوي مي مسلمانان

ّ  لَلِيٗ� ﴿ َّ َ�ۡفَقُهوَن �ِ ٍۡ َ�تُورَ   .»فهميدند نمي بلكه آنان جز اندكي« .]١٥الفتح: [ ﴾١بَ
جلوي روي مسلمانان  مرحله به مرحله وگام به گام وكلمه به كلمه در ،سپس اين همه

 .اتفاق افتاد
كه زندگيشان را بـه قـرآن مـرتبط    كه تفاوت موجود ميان آنان  توانيم مي وازاين جا -

هرحال به و در  به آن روي آوردند ،كردند و با ت�وت وحفظ و تفسير وتدبر قرآن
آنان كه به ك�م بشر اهتمام ورزيدند و آن را مشغله خويش و بين  كنند مي آن عمل

 .ساختند دريابيم
 .ورزيدند مي رش اهتمام بيشتريوتفسي قرآنكاش ط�ب علم به آموختن علم  -

 :عمل صالح شرع الهي و پيروي از -2

ُُِّت �﴿ :فرمايد مي خداوند متعال ِ� يُثَ ََ ۡ�َيٱ  ُّ َ بِٱۡلَقۡوِل �ّ ٱبِِت ِ� �ۡ�ََيٰوةِ � ُاور َُ ِيَ  َءر ُ �ي   ّ

 ٓ ٱ �ََشٱ َُ  ُ  ّ � ٍُ ََۡفَع ََ ٰلِِمَ�ۚ   ّ ُ �ل  ّ � ٍّ ِّ َُ ََ َِخَرةِ�   .]٢٧إبراهيم: [ ﴾٢ُء �
و هـم   جهاندر اين  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (وعقيده پايدارشان) هم«

و  سـازد  مي دنيا و آخرت) گمراه و سرگشته را (درو كافران  دارد مي در آن جهان ماندگار
 .»دهد مي بخواهد انجامخداوند هرچه 

 ،صـالح  لتعال در دنيا به وسيله خيـر وعمـ  خداوند م :دگوي مي تفسير اين آيه قتاده در

َِخَرةِ� ﴿ دارد ومراد از مي مؤمنان را ثابت نگاه اين مطلب از بسيار از سلف  ،باشد مي قبر ﴾�
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6Fنيز نقل شده است

ُظوَن بِهِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ ﴿ :فرمايد مي خداوندو نيز  .1 َۡ ٱ يُو َُ ُهۡ  َ�َعلُورَ   �
َ
اَۡو � ََ �

ۡ  تَثۡ ا   ََ
َ
َ ََ ُٗ ُهۡ    .]٦٦النساء: [ ﴾٦ٱ ُِي
دادند براي آنان بهتر بود و (ايمان)  مي شد انجام مي واگر اندرزهايي را كه به آنان داده«

 .»كرد مي ايشان را پا برجاتر
در هنگام  اند، آيا مگر از افراد سست وكسلي كه از انجام اعمال صالح عقب افتاده ،آري

اما آنانكه ايمان  ؟ي داشتو پايدار تظار استقامتتوان ان مي و حوادث ناگوارها  ظهور فتنه
از اين  ،كند مي خداوند آنان را به صراط مستقيم هدايت ،آوردند وعمل صالح انجام دادند

 ،ورزيد مي جا بود كه حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بر انجام اعمال صالح استقامت
 ،نمود ميو حقير  چه به ظاهر اندكآن بود گرترين  مداوم ،عمل نزد ايشانترين  و پسنديده

نمودند  مي كردند بر آن مداومت مي و اصحاب رضوان اهللا عليهم هرگاه عملي را شروع
و  ،گرفت مي داد آن را برخود لزم مي وحضرت عايشه رضي اهللا عنها چون عملي را انجام

ل« :حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمودند لر�ع  وجبتلللمنليض رلعلقيت لرشة
 .7F2»قلا 

ركعت نماز (سنن رواتب) مواظبـت كنـد ورود بهشـت     12هركس روزانه برخواندن «
 .»برايش حتمي است

ل« :فرمايد مي ودر حديث قدسي وارد شده كه خداوند ل تبرب لربدي ل زقل لَّلإوال
 .8F3» ضواقلللح لأحبك

 .»گردد مي وب منجويد كه سرانجام محب مي طاعات نفلي به من تقرب ام آنقدر با ندهب«
 

                                                 
  4/421تفسير ابن كثير  -1
 1/388، نساء 1/13ترمذي  -2
 11/340بخاري، نگا: فتح الباري  -3
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 :پيامبران يها داستان تدبر مطالعه و -3

ُ�ّٗ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال ََ ُّ ُق ُُِّت بِهِۦ فَُؤرَدَكۚ  �  ٱ تُثَ َُ  ٍِ َُٱٓءِ �اّرُس ب
َ
َ  ُِۡ َعلَۡيَك 

َموِۡعَظةٞ  ََ ِِ �ۡ�َّق  َِ ٰ ََ ذِۡكَرٰى اِۡلمُ  َََجٱَٓءَك ِ�    .]١٢٠هود: [ ﴾١ۡؤُِاَِ� ََ
داريم  مي اخباري كه با آن دلت را استوار ،خوانيم مي تو اخبار رسولن بر يكايك از و«

 .»برايت آمده است ،كردي براي مؤمنانو پندي و ياد  و در اين (قرآن) حق
اين آيات براي سرگرمي بر حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نازل نشده بلكه بـراي  

 ،باشـد  مـي  مبر صلي اهللا عليه وسلم ومؤمنانهدفي عظيم كه همان تثبيت قلب حضرت پيا
 .نازل شده است

َٓرَ ﴿ :فرمايد مي خداوند در داستان حضرت ابراهيم عليه الس�م ََ�تُ�ُ َ َحّرِلُوُِ  لَٱاُور
ُُۡ  َ�ٰعِلَِ�  َُُ�ۡ  �ِن ُكا َُ ُكوِ� بَۡردٗ  ٦َءراَِه ٰ �ِبَۡ�ٰهِيَ  لُۡلَاٱ َ�َٰاٱ َ ََ ًٰمٱ  ََ َََس ردُ  ٦ر  ََ

َ
َ ََ ٗۡ ر َرَ بِهِۦ َكۡي

ۡخَ�ََِ  فَ 
َ
  .]٧٠ - ٦٨األنبياء: [ ﴾٧َجَعۡلَ�ُٰهُ  �ۡ�

 ،شـما سـاخته اسـت    اگر كاري از ،را بسوزانيد وخدايان خود را ياري كنيد او :گفتند«
خواستند ابراهيم را با ايـن نقشـه    مي ها آن ،اي آتش! بر ابراهيم سرد وس�مت باش :گفتيم

 .»را زيانكارترين مردم قرار داديمها  آن ولي ما ،نابود كنند
آخرين سـخن حضـرت ابـراهيم     :فرمايد مي حضرت عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

9Fبود »حيبلقهللالونعملقلا�يل« ،در آتش انداخته شد هنگامي كهعليه الس�م 

1.  
 ،كني مي تأمل اين داستان را مطالعهو با  انديشي مي تدبر در اين آيات با هنگامي كهآيا 

 كني؟ نمي معاني ثبات و استقامت در برابر طغيان وشكنجه وعذاب را احساس
تدبر  ،كند مي از داستان حضرت موسي عليه الس�م را بياناي  صحنه در آيات زير كه

ٰ ﴿ .كن ََ ٱ تَ ُ�وَن  َءرفَلَم  ََ ۡۡ ٰ �ِت ٱ اَُم َٓ ُُ ُمو ٰ ََ ۡۡ
َ
َۡمَعٱِن لَٱَل َ ۡۡ �٦  ۖ ٓ  ََ َُ  لَٱَل  يِ  �ِن   ِۡ ِ َسَيۡه ِّ ََ  َ�ِ

  .]٦٢ - ٦١الشعراء: [ ﴾٦

                                                 
 8/229فتح الباري  -1
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گمـان (آنـان) بـه مـا      بـي  :دو گروه يكديگر را ديدند ياران موسي گفتنـد  هنگامي كه«
به زودي مرا راه خواهد  ،البته پروردگارم با من است ،چنين نيست :رسيدند (موسي) گفت

  .»نمود
يـت حسـاس حضـرت موسـي عليـه      نظر داشـتن موقع و در  اين داستان آيا با تدبر در

برترين  ،ميان فريادهاي نااميد كننده قوم بني اسرائيلو در  لحظه رسيدن ظالمان الس�م در
 ؟شود نمي در ذهن تداعي ،و ايستادگي ي استقامتها و صورت معاني

شگفت از گروهي كه پس از شناخت اي  نمونه ،آبا با بررسي داستان ساحران فرعون
صورتي عظيم از استقامت و ايستادگي در برابر تهديدات فرعون  ،دندحق برآن استوار مان

ۡن َءرَذنَ ﴿ :دگوي مي آنگاه كه او ،آيد نمي ظالم در قلب بوجود
َ
َ ٍَ ُۡ ُُۡ  َ�ُۥ َ� ا َُ لَُ�ۡ ۖ  لَٱَل َءر
َُۡجلَ�ُ 

َ
َ ََ يَُ�ۡ   ِۡ يۡ

َ
َع   � َُ�ّطِ ََ ۖ فَ ۡحَر ِي َعل َمُ�ُ  �اّسِ ُِ�ُُ�ُ  �ي  َِ ٰٖف �ِت ُهۥ لَ ََ ِۡ  ِخ ُّ    

َ�َعۡ  ََ  ٍِ ِِ �� ۡخ َ َُ َُا ُ�ۡ  ِ� ُج ِ ّل َۡ
ُ
�َ ربٗ ََ ََ ّۡ َع ََ

َ
ّ�َاٱٓ َ

َ
ۡ�َ�ٰ لَُم   �

َ
�ََ  .]٧١طه: [ ﴾٧ٱ 

كه او بزرگ شماست  ه دهم به او ايمان آورديد؟ مسلماكه به شما اجازآيا پيش از آن «
و بـر   كـنم  مي ف همديگر قطعي شما را برخ�و پاها به يقين دست ،به شما سحر آموخته

تر  دردناك ما مجازاتش ازآويزم و خواهيد دانست كداميك  مي نخل به دارهاي  فراز شاخه
 .»است ترو پايدار
بريم كه اندك ترديدي به دل  مي گروهي از مؤمناني پي و ايستادگي به استقامت ،آري

َ ﴿ :كه همه يك صدا بانگ برآوردندآنگاه  ،راه ندادند ُِ َ لَ  تّ لَٱاُور ٱ َجٱَٓءتَٱ  َُ  ٰ َ ََ  ۡؤثَِرَك 
 ٓ ۡ�َيٱ ُّ ِِ �ۡ�ََيٰوةَ � َِ ٰ ََ  ِِ ۡق ََ � �ِ� َمٱ  تَت لَٱ� 

َ
ٱٓ َ َُ ِي َ�َطَرتَٱۖ فَٱۡلِ   ََ�ي    .]٧٢طه: [ ﴾٧ �ۡيَّيَِ�ِٰت 

را آفريده است مقـدم   (بر) كسي كه ما تو را بر دليل روشني كه به ما رسيده است و«
اين زندگي دنيا داوري  تواني در مي خواهي بكن تو تنها مي حكمي كه هر ،نخواهيم داشت

 .»كني
ين درسي كه از داستان مؤمن در سوره يس ومؤمن آل فرعـون  تر بزرگ همچنين شايد

 .است و ايستادگي استقامت ،گيريم ميو غيره  اصحاب الخدود و
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 :دعا – 4
 شوند و دعـا  مي ه به او متوجهيكي از صفات بندگان مؤمن خداوند متعال اين است ك

 .نگاه داردو استوار  كنند كه خداوند متعال آنان را ثابت قدم مي

• ﴿ َۡ َََاٱ َ�ۡع َّ تُزِۡغ لُلُو َ َاٱ  يۡتََاٱ ََ َۡ  ..]٨آل عمران: [ ﴾�ِۡذ َه
راه حـق) منحـرف    (از ،پس از آنكه مـا را هـدايت كـردي    ،ي ما راها دل !پروردگارا«

 .»مگردان

• ﴿ 
َ
َ َاٱٓ َ ََ ٗ�ۡ َۡ َاٱۡفرِۡغ َعلَۡيَاٱ  َُ ر َۡ ۡل

َ
ُِّۡت َ َُ ََ  .]٢٥٠البقرة: [ ﴾� 

را اسـتوار  ي مـا  هـا  و قـدم  هاي) مـا فـرو ريـز    پروردگارا! (باران) شكيبايي را بر (دل«
 .»بگردان

در ميان دو انگشت از انگشتان خداوند متعال است و به  ،چون تمامي قلوب بني آدم و
 ي اهللا عليـه وسـلم دايمـا   صـل حضـرت پيـامبر    10F1،گرداند مي راها  آن هر جهتي كه بخواهد

 .11F2» ضلمبلبلقابلابليبتلقلبلعله اك« :فرمودند مي اينگونه دعا
 .»دلم را بر دين خويش استوار بگردان !ها دل اي دگرگون كننده«

 :ياد اهللا -5
كه خداوند در آيـه زيـر   و ببين  ،است و ايستادگي ين اسباب استقامتتر بزرگ ذكر از

 :فرمايد مي ،ذكر را قرين همديگر قرار داده است گونه استقامت وچ

ُُۡ  فِئَةٗ ﴿ ُآورَ �َِذر لَقِي َُ ِيَ  َءر ّ�َهٱ �ي 
َ
ۡ ٰ َ َكَِ�ٗ  َٰ  ّ َرَ � ََ�ۡذُكُر ُُورَ   .]٤٥األنفال: [ ﴾�فَٱثُُۡ

                                                 
اند نگا: صـحيح مسـلم بشـرح نـووي      اين مطلب را امام احمد ومسلم مرفوعا از ابن عمر روايت كرده -1

16/204  . 
وصـحيح   6/249الحـوذي   حتفـةامام ترمذي اين حديث را مرفوعا از حضرت انس روايت كرده نگا:  -2

 ).7864الجامع (
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را و خداونـد   ثابـت قـدم بمانيـد    ،رو شديدكفار) روب چون با گروهي (از !اي مؤمنان«
 .»ار يادكنيدبسي

 ين عوامـل وادار كننـده بـه اسـتقامت در    تـر  بزرگ آيه ذكر را ازدر اين  خداوند متعال
 اند. قرار داده ،جهاد

مقابل گروه اندك  شان چگونه در اجسام تنومند با تامل كن كه لشكرهاي فارس وروم
 .ذاكرين شكست خوردند

كـه  و جمالي  صاحب جاهعليه الس�م براي استقامت در برابر فتنه زن حضرت يوسف 
اهللا) داخـل   آيا مگر در پناه (معـاذ  ؟بردبه چه چيزي پناه  ،او را به فحشاء دعوت داده بود

 .شهوات در مقابلش شكست خوردو لشكر  امواج ،نشد كه در نتيجه
 .اذكار در تثبيت مؤمنان چنين تأثير شگرفي دارند ،آري

 :انتخاب راه درست -6
اهـل سـنت وجماعـت     هرا بپيمايـد را  لزم است كه آن حي كه بر هرمسلمانراه صحي

سـنت  و پيـروان   صحيحو روش  اهل عقيده صاف ،راه گروه رستگار و فرقه ناجيه ،است
اهـل باطـل    هر مسلمان لزم است كه از دشمنان خداوند و بر ،پيامبر صلي اهللا عليه وسلم

 .دوري جويد
 از تثبيت قلوب درك كني بيانـديش و اين نكته را در و جايگاه  خواهي كه تاثير مي اگر

تا آخر بر  حيران گشتند و گمراه وها  و بعدي خود سؤال كن كه چرا بسياري از گذشتگان
تـازه بـه حـق     ،و چرا برخي از آنـان بعـد از اوقـات گرانبهـايي     .راه راست ثابت نماندند

 ؟رسيدند
 ،اعتـزال  ي بـه بـدعت و ضـ�لتي ديگـر همچـون     و ضـ�لت  بيني كه آنان از بـدعت  مي

 .گمراه مدعيان تصوفاي  فرقه ازو پيروي  ارجاء ،تفويض ،)ساسا تأويل (بي ،تحريف
نيـز   بسياري از آنان هنگام مرگ برند و مي اهل بدعت همواره در تحير واضطراب بسر

 .شوند مي ترديد دچار شك و



 17  ينعوامل استقامت در د

از روش خـويش   ،پـس از شـناخت و فهـم كامـل     ،اما آيا تاكنون كسي از پيروان حق
امكان دارد كسي به پيروي از خواهشـات وشـهوات    !آري ؟شنود شده وبرگشته استناخ

عقل ضعيفش طاري گشته برگردد اما نه بخاطر اينكه روشي بهتـر از   نفس وشبهاتي كه بر
 .بط�ن آن برايش ثابت گشته استو يا  آن را يافته

صـلي اهللا   مصداق آنچه ذكر شد سؤالتي است كه هرقل درباره پيروان حضرت پيامبر
آيا كسي از پيروان او به ناراضگي ازديـن   :هرقل ازاو پرسيد ،عليه وسلم از ابوسفيان نمود

اينگونـه اسـت ايمـان     :سپس هرقل گفـت  ،خير ،ابوسفيان جواب داد ؟خود برگشته است
12Fگيرد مي جاي ها قلب در هنگامي كه

1. 
و يـا   انـد  روي آورده بسيار شنيده ايم كه بزرگان اهل بدعت از بدعتي به بدعتي ديگـر 

و از  و به مـذهب اهـل حـق گرويـده    اند  باطل را رها كرده ،برخي را خداوند هدايت داده
 ؟اما آيا عكس آن را سراغ داريد اند، مذاهب قبلي خويش پشيمان شده

 .مؤمنان را برگزينو روش  بماني راهو استوار  خواهي ثابت مي پس اگر

 :تربيت -7
ي به و پايدار اساسي از عوامل استقامت اهانه وتدريجي عاملآگ ،علمي ،ايماني يتربيت

 .آيد مي شمار
گردانـد   مـي  با خوف ورجاء و محبـت الهـي زنـده    ايماني كه قلب و وجدان را تربيتي

و هـا   نظريـه  تربيتي منافي با جمودي كه بر اثر دوري از قرآن وحديث ومحصور بودن بـر 
 .اقوال افراد بوجود آمده است

 .بر دليل صحيح ومنافي با تقليد كور كورانهو استوار  علمي تييبتر

                                                 
  1/32الباري فتح  -1
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هـاي   وبرنامـه  ها طرح تربيتي توام با بررسي ،تربيتي آگاهانه ودور از راه ورسم مجرمان
دشمنان اس�م وهمراه با مطالعه دقيق اوضاع كنوني وفهـم مناسـب وقـايع و رخـدادهاي     

 .ي كوچك وسربستهها محيط بر تربيتي كامل ومنافي با انحصار و محدود بودن ،اجتماعي
 لي دقيق به مراحـ ريز برنامه با ،به تدريج تربيتي تدريجي كه مسلمان را اندك اندك و

تبـاه   مـورد و  بـي  هـاي  جهـش  ستابزدگي و برنامگي و بي تربيتي منافي با ،كمال ترقي دهد
 .كننده

بـه سـيره    براي اينكه اهميت اين عنصر از عناصر ثبات و پايداري را بهتـر درك كنـيم  
 .خويشتن بپرسيمو از  حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم باز گرديم

در آن  ،مكـه  چه چيزي باعث شده بود كه اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم در  •
 ؟كنند و ايستادگي استقامت ،دوران رنج وعذاب

آل ياسر وديگر مستضعفان وبزرگان اصحاب (وبني  ،مصعب ،خباب ،حضرت ب�ل •
صـبر   ،ونه در تحريم اقتصادي در شعب ابي طالب ومواقع دشوار ديگـر هاشم) چگ

 ؟واستقامت نمودند
 ،بدون تربيتي عميـق كـه شخصـيات آنـان را صـيقل داد      ،آيا امكان داشت كه آنان •

 ؟اينگونه صبر واستقامت كنند
آن هنگـام كـه    ،به طور مثال بنگريم به حضرت خبـاب بـن الرت رضـي اهللا عنـه     •

گشـتند خبـاب را    مي گداخت وچون سرخ مي ني را در آتشآههاي  صاحبش سيخ
كرد چربي  مي را سردها  چيزي كه سيخو تنها  ،انداخت مي ها آن برهنه و به پشت بر

استقامت نگـاه  و با  چه چيزي او را اينگونه صابر !آري ،بدن كباب شده خباب بود
 ؟داشته بود

بـزرگ در  هـاي   ر صخرهچه چيز باعث استقامت حضرت ب�ل رضي اهللا عنه در زي •
و چه چيزي حضرت سميه رضي اهللا عنها را برآن  ،سوزان مكه بود ريگستان داغ و

 ؟ي آهنين وزنجيرهاي كفار صبر واستقامت را پيشه كندها طوق داشت تا در
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بـا   ،آنانكه در جنگ حنـين هنگـام هزيمـت    ،و سؤالي ديگر از دوران زندگي مدني •
آيـا آنـان    ؟چـه كسـاني بودنـد    ،پا برجا ماندندحضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 

افرادي نو مسلمان بودند كه هنوز تحت تربيت حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم 
قرار نگفته بودند و بسياري از آنان فقط با هدف جمع آوري غنيمـت بـا حضـرت    

.. بلكـه اغلـب آنـان مؤمنـان     .هرگـز  ؟پيامبر صلي اهللا عليه وسلم همراه شده بودند
گزيده اي بودند كه مدتي طولني توسط حضرت پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم     بر

 .تربيت يافته بودند
 ؟ورزيدند مي آيا اينگونه استقامت ،بودند نمي اگر  آنان افرادي تربيت يافته

 :اطمينان به راه -8
پيمايـد بيشـتر باشـد بـر صـبر       مـي  بديهي است كه هرچند اعتماد مسلمان به راهي كه

 :ايجاد اعتماد نيز اسبابي دارد منجمله و .ش در آن راه افزوده خواهدشدواستقامت
و زاييـده ايـن قـرن    راهي جديد  ،احساس اينكه راهي كه تو آن را در پيش گرفتي •

 ،علما ،صديقان ،بلكه راهي است بسيار قديمي كه قبل از تو پيامبران ،وزمان نيست
شـود و   مـي  دورتـو   غربـت از  احسـاس  ،واينگونـه  اند، شهدا وصالحين نيز پيموده

زيرا تـو در ايـن    ،گردد مي وحشت تو به انس واندوهت به شادماني وسرور تبديل
مونس تو  منهج همراه و كه همه آنان در پيمودن اين راه و كني مي صورت احساس

 .هستند
  :فرمايد مي خداوند متعال ،احساس برگزيدگي •

َُٱ ﴿ ٰ ِع َ ََ   ٌٰ ََ َََس  ِ  ِّ  ُۡ ۡم َ�ۡ� ۗ ٰ ََ َط ۡۡ ِيَ  �
  .]59النمل: [ ﴾دِِِ �ي 

 .»س�م بر آن بندگانش كه (آنان را) برگزيده است و ،ستايش براي خداست«
 :فرمايد مي باز

﴿ ۖ َُٱدِتَٱ ُِۡ  ِع َطَفۡيَاٱ  ۡۡ ِيَ  � َُ �ي  ٰ ََ ِِ َُۡاٱ �ۡل ََ َۡ
َ
 .]٣٢فاطر: [ ﴾ُُ   َ
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 .»ز (ميان) بندگانمان برگزيديمان به ارث داديم كه انآنگاه كتاب (آسماني) را به آ«
 :فرمايد مي نيز و

َُُِيَك ﴿ َ�َ�ٰاَِك َ�ۡ َحٱدِيِث ََ
َ
�ۡ� ٍِ ََِ

ۡ
ُِ  تَأ ََُعّلُِمَك  ََ ََّك   .]٦يوسف: [ ﴾ََ

 .»آموزد مي به تو ها خواب تعبيرو از  گزيند اينگونه پروردگارت تو را برمي و«
از ايـن  اي  بهـره  نيكوكـاران نيـز  همانگونه كه خداوند پيامبران را برگزيده صـالحان و  

 اند. زيرا بخشي از علوم انبيا را به ارث برده ،گزينش دارند
كافري ملحد و يا دعوتگري بـه  و يا  حيوانو يا  اگر خداوند تو را به صورت جماد *

دعـوتگري بـه   و يا  مسلماني غير داعي به اس�مو يا  به صورت فاسقو يا  سوي ض�لت
 ؟داشتي مي آنگاه چه احساسي ،آفريد مي ،باهو اشت راهي پر از خطا

اينكه خداوند تو را مسلماني دعـوتگر بـه سـوي اهـل      * آيا احساس به برگزيدگي و
روشي كه برگزيده  استقامت تو بر راه و عوامل ثبات و از ،جماعت قرارداده است سنت و

 ؟اي نيست

 :دعوت دادن -9
 دعوت به سـوي اهللا يكـي از   ،گردد مي فعاليتي نداشته باشد متعفن اگر نفس حركت و

رهاكننده نفس  وظيفه پيامبران و ،دعوت ،انط�ق نفس است مجالت حركت وين تر بزرگ
ي بسـيار عظيمـي   كارها و گردد مي شكوفا ،در دعوت نيروها و استعدادها ،از عذاب است

 .شود مي انجام

ِمۡرَتۖ ﴿
ُ
َُقِۡ  َكَمٱٓ َ ََ�ۡس  ۖ ُِ  .]١٥الشوری: [ ﴾فَلَِ�ٰاَِك فَٱۡد

 .»اي استقامت نما پس به (سوي) اين دين دعوت كن و آنچنان كه مامور شده«
نيسـت زيـرا اگـر    به هيچ عنوان صحيح  »رده استف�ني اص� تغيير نك«واين گفته كه 

 گمان تو را به معصيت وادار خواهد نمود و بي مشغول نسازينفس را به طاعت پروردگار 
 .گردد مي زياد ايمان كم و
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بگونـه اي   ،توأم با ت�ش فكري وجسـماني  ،زبان به سوي راه راستبه وسيله  دعوت
 خنثي ،ي شيطان مبني بر گمراهي وي راها ت�ش ،مشغله انسان باشد كه دعوت تنها هم و

 .سازد مي
نفـس او احسـاس    در ،كنـد  مي ع�وه بر اين هنگامي كه دعوتگر در ميدان دعوت كار

 وبـدين سـبب ايمـانش ترقـي     گـردد  مـي  فان واهل باطل ايجادمبارزه با مشك�ت و مخال
 .شود مي كار خويش استوارترو در  يابد مي

دعوت ع�وه بر ثواب بسيار عظيمي كه در آن نهفته است يكي از اسباب  ،پس اينگونه
 ،دارد مـي  ثبات واستقامت و عاملي است مهم كه انسان را از بازگشت وسير قهقرايـي بـاز  

آنان را  ،و خداوند همراه دعوتگران است .برد نيازي به دفاع ندارد مي ومزيرا كسي كه هج
داعي همانند طبيبي است كه با علم وآگاهي و تجربه خويش  ،دارد مي نگاهو استوار  ثابت

خود كمتر در معرض ابت� به بيماري  ،و باتوجه به علم تجربه اش كند مي با بيماري مبارزه
 .قرار دارد

 :امل ثابت نگاه دارندهتقرب به عو -10
 اند: فرمودهها  آن عناصري كه حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درباره ويژگي

ل.13F1»متضتيحللل ملميضق لللشلقوضسلنضسضًلنلمنلإ«
 .»سدهايي در برابر شر هستند خير وهاي  بسياري از مردم دروازه«

عاملي ياري دهنده  ها، آن صالحان ودعوتگران مؤمن وجمع شدن دور ،جستجوي علما
به وسـيله   برپا شده كه خداوند متعالهايي  تاريخ اس�مي فتنه در ،بر صبر واستقامت است

مانند موردي كـه   ،نگاه داشته استو استوار  ثابتها  مسلمانان را در آن فتنه ،مرداني مؤمن
به وسـيله   خداوند در بحران ارتداد دين را :دگوي مي علي بن المديني رحمه اهللا درباره آن

                                                 
 ).1332( ةلصحيحا ةلسلسل، ا127/ 1بي عاصم أابن  ةلسنوكتاب ا 237ابن ماجه،  -1
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رحمـه  امام احمد بـن حنبـل   به وسيله  حضرت صديق رضي اهللا عنه و در فتنه خلق قرآن
14Fياري نمود ،اهللا

1. 
تثبيـت افـرادش    درنقش استادش شيخ السـ�م   ببين ع�مه ابن قيم رحمه اهللا درمورد

 :دگوي مي چه
يافتيم به  ينم ديگراي  چاره داشتيم مي يمبشكست و از  كرد مي هرگاه ترس بر ما غلبه«

 بين آورديم وبه مجرد م�قات با او وشنيدن سخنانش تمام آن بيم وواهمه از مي شيخ روي
پاك است خدايي كه بهشت را در دنيا  ،گشت مي رفت و به توان ويقين واطمينان مبدل مي

و دروازه هايش را در سراي عمل برويشان گشود و آنان را از نسيم به بندگانش نشان داد 
تمام توان ونيروي خويش در طلب آن بر و با  داد كه شيفته آن گشتنداي  بهره ينشعطر آگ

 .15F2»باهم به مسابقه پرداختند ،آمدند وبراي رسيدن به آن
پـس   ،آيـد  مي ي به شمارو پايدار تثبيتبنابراين اخوت اس�مي يكي از عوامل اساسي 

اه ياور تـو وپايگـاه مسـتحكمي    ردر اين  ،برادران نيكوكار وافراد برگزيده ومربيان اس�مي
و استوار  با علم ودانشي كه دارند تو را ثابت ،پناه ببري و آنانها  آن تواني به مي هستند كه

تنهايي بپرهيز مبادا كه شـيطان  و از  پس مصاحبت آنان را برخود لزم بگير ،دارند مي نگاه
 .گله دور افتاده باشد كه از كند مي تو را شكار كند زيرا گرگ هميشه گوسفندي را شكار

 مطمئن بودن به ياري خداوند و اينكه آينده از اسالم است -11
مبـادا در   خيلي بيشتر به استقامت نيـاز داريـم تـا   افتد  مي پيروزي به تاخير هنگامي كه

 :فرمايد مي خداوند متعال ،سين متزلزل شويمپلحظات وا

ِ  ت ِ�ّٖ ﴿ ُّ يِّ  
َ
ۡ�َ َعُهۥ  ََ َُ  ٍَ َُ ٰ َِّيّ َ� ٱَ�ُهۡ   وَن َكَِ�ٞ َِ َۡ

َ
َََهُاورَ اَِمٱٓ َ ٱ َضُعُفورَ َ�َمٱ  َُ ََ  ِ  ّ � ٍِ ِ� َسُِي

  ََِ�ِٰ  َ ُّ �ل ِ�ُ ُ  ّ �ََ  َۗ ََُ�تُور ٱ �ۡس َُ َََاٱ  ١ََ َ َاٱ �ۡغفِۡر َ�َٱ ذُتُو ََ  َ ن لَٱاُور
َ
َ ٓ  ّ ِ ٱ َ�َن لَۡواَُهۡ  � َُ ََ

                                                 
 .11/196ع�م النب�ء أ سير -1
 97الوابل الصيب،  -2
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 ِ ُّ َُ ََ ۡمرِتَٱ 
َ
رَ�َاٱ ِ�ٓ َ َ�ٰفِرََِ  �ۡ�َ

َ �ۡلَقۡوِم �لۡ ََ تَٱ  ََ�تُ�ۡ َاٱ  َُ ر َۡ ۡل
َ
ۡ�يَٱ  َٔ َ�  ١ۡت َ ُّ � ََ ُ ثََور  ّ ٱتَهُٰهُ  �

ُّ �اُۡمۡحِسنَِ�  ِ�ُ ُ  ّ �ََ َِخَرةِو  � َِ  .]١٤٨ - ١٤٦آل عمران: [ ﴾١ََُحۡسَ  ثََور
هيچگاه در ها  آن ردندجنگ كها  آن وچه بسا پيامبراني كه مردان الهي فراوان به همراه«

 رسيد سست نشدند و ناتوان نگرديدند وزبوني نشان ندادندها  آن ه خدا بهرابرابر آنچه در 
فقط اين بود كه پروردگارا مـا  ها  آن گفتار ،دارد مي استقامت كنندگان را دوستو خداوند 
 را بـر  ومـا ي ما را ثابـت بـدار   ها قدم ،تندرويهاي ما در كارها صرفنظر كنو از  را ببخش

 لذا خداوند پاداش اين جهان وپـاداش نيـك آن جهـان را بـه     ،گروه كافران پيروز بگردان
 .»دادها  آن

خواست ياران  مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هنگامي كهدر دوران شكنجه وعذاب 
داد  مي آنان را بشارت ،راه اس�م ثابت نگاه داردو بر  جفا كشيده خويش را دلگرمي دهد

هذقللقهللاُللنّلموقت« :در حديث خباب در صحيح بخاري آمده .اس�م است ينده از آنِكه آ
 .16F1»غامكلقب بلعحضماتلمضل�ضفلإاللقهللالول لإلقلرقمبلمنلصاعضلشيملحتلمرقأل

مسافت ميـان صـنعاء تـا     ،خداوند اين دين را استقرار خواهد بخشيد تا اينكه سواري«
مگر خوف خداوند وبيم گـرگ   ،پيمايد مي ،از دشمنيحضرموت را بدون هيچگونه ترس 

 .»بر گوسفندان
بـراي   ،بشارت داده شده كـه آينـده از آن اسـ�م اسـت    ها  آن پس بيان احاديثي كه در

 .بسيار مهم است ،تربيت نونهالن بر ثبات و استقامت

 :شناخت ماهيت باطل -12
 :فرمايد مي خداوند متعال براي دلجويي وتثبيت مؤمنان

﴿ َّ ِۡ ٰ ََ َرَ ِ� �ۡيِ ِيَ  َ�َفُر ُُ �ي  َقّل ََ ت َك  ر  ُّ  .]١٩٦آل عمران: [ ﴾١ َ�
 .»شهرها تو را نفريبد آمد ورفت كافران در«

                                                 
 . 7/165فتح الباري،  -1
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ۖ ﴿ و آيه ُُ ُجَفٱٗٓء َه َۡ ُۡ َ�َي ََ ٱ �از   ُ
َ
كه نبايد از  ،درسي است براي عاق�ن 17F1.]١٧الرعد: [ ﴾فَأ

 .باطل بترسند وتسليم آن شوند
هاي  م� ساختن اهداف ونقشهو بر  ي قرآن رسوا نمودن اهل باطلها روش * يكي از

شود ومبادا كه مسلمانان غافلگير  مي كجا وارد تا مسلمانان بدانند كه دشمن از ،آن است

ٍُ �اُۡمۡجرَُِِ� ﴿ .شوند لِتَۡستََُِ� َسُِي ََ ٍُ �ََ�ِٰت  َ�َ�ٰاَِك ُ�َفّصِ  .]٥٥األنعام: [ ﴾٥ََ
 .»م تا راه مجرمان آشكار گرددكني مي يات را به روشني بيانواين چنين آ«
هم پاشيده ودعوتگراني ازپاي در آمـده   وچه بسيار شنيده وديده ايم كه حركاتي از •

دشـمنان   ،اثر عدم شـناخت دشـمنان   زيرا بر اند، واستقامت خويش را ازدست داده
 اند. پنداشته نمي هرگز كه آناناند  جايي وارد عمل شدهو از  آنان را غافلگير نموده

 :اتصاف به صفات وادار كننده به استقامت -13
انـد   را روايـت كـرده   نحديثي كه صـحيحين آ  در ،دارد رأس اين صفات صبر قرار در

دشوارترين  و .18F2»صبر عنايت نشده است تر از كامل به هيچ احدي عطايي بهتر و« :آمده كه
هرگـاه انسـان بـه مصـيبتي غيـر منتظـره        ابتداي مصيبت است و هنگام صدمه اول و صبر

ثبـات   اسـتقامت و  و گـردد  مـي  مضـطرب  اگر صبر نداشته باشد پريشـان و  ،گرفتار شود
 .دهد مي از دست خويش را

ـ  مي ،واقعه كه ع�مه ابن جوزي رحمه اهللا ذكر نموده تأمل كندر اين  * مـردي   :دگوي
مـرد  اش  روزي نـوه  ،پايبند بودنماز با جماعت و بر  داشت سال عمر 80 راديدم كه تقريبا

هـيچ كـس    :گفـت  مـي  صبرانه و با آه وفغان چنين) بي از دست داده بود رااش  او (كه نوه
با  خدا :كند وسپس افزود نمي نبايد به درگاه خداوند دعا كند زيرا خداوند دعاها را اجابت

                                                 
 .»اما كف آب بيرون پرتاب مي شود واز ميان مي رود« -1
 ، باب فضل التعفف والصبر.ةومسلم كتاب الزكا لة، باب الستعفاف عن المسأةبخاري كتاب الزكا -2
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19Fدارد نمي ضد كرده است وفرزندان ما رازنده نگه ما

پـاك ومنـزه    ،تـار گفاز اين  (خداوند. 1
 .است)
آنان هرگز توقع چنين  ،مسلمانان درجنگ احد شكست خوردند هنگامي كه •

 خداوند آنان را ،مصيبتي را نداشتند زيرا خداوند آنان را به پيروزي وعده داده بود

ٓ ﴿ :ي شهيدان درس مهمي دادها خون به وسيله ٱ اَم  ََ
َ
َُةٞ َ ِصي ُّ   �ُُۡ َُ ٰ ََ ََ   ُُ ُۡ َۡ

َ
َ ۡۡ لَ

 َۡ ِ ُّ ۖ� ََ ٰ ََ  ٰ  َ
َ
�  ُُۡ تُفِسُ�ۡ ۗ لَۡيَهٱ لُۡل

َ
َ ِۡ ٍۡ ُهَو ُِۡ  ِعا   .]١٦٥آل عمران: [ ﴾لُ

برابر آن را  ميدان جنگ احد) مصيبتي به شما رسيد در حاليكه دو آيا هنگامي كه (در«
 كجاست؟ بگو از دشمن) وارد ساخته بوديد گفتيد اين مصيبت از بر ميدان جنگ بدر، (در

 .»تناحيه خود شماس
آنان سست شده بودنـد واخـت�ف    ؟آنان چه اشتباهي صورت گرفته بودجانب  مگر از

نموده و پس از آنكه اموال غنيمت را مشاهده كردند با رهنمودهاي اكيد پيـامبر مخالفـت   
 .آنان اميد دنيا را داشتند وبرخي از ،ورزيدند

 :توصيه مردان صالح -14
آزمايـد تـا بـدين     مي واو را كند مي تي گرفتارمسلماني را در مصيب ،خداوند هنگامي كه
 ،همنشين صالحي كه او را به صبر واستقامت توصيه كند ،گناهان پاك سازد وسيله او را از

مردي صالح كه با يادآوري اهللا ولقـاء   ،آيد مي يكي از عوامل مهم ثبات واستقامت به شمار
 .فراهم نمايد ت وي رااستقام موجبات صبر و ،جهنم و گفتاري مفيد بهشت و وي و

مردي كه به محنت  ،مكني مي احمد رحمه اهللا را مرور ماي از سرگذشت اما اكنون گوشه
 .سرانجام همچون ط�يي ناب از آن بيرون آمد ب� در آمد و و

را  مامـا  و مـأمون قـب�   ،(امام را درحالي كه به زنجير بسته بودند بسوي مأمون بردنـد 
 ،من بسيار نگرانم ،(اي ابوعبداهللا :ي از خادمان به امام گفتسخت وعيد داده بود حتي يك

                                                 
 .34الثبات عندالممات، ابن الجوزي، ص  -1
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 ،نيام بركشيده وبه قرابتي كه با پيامبر صلي اهللا عليه وسلم دارد زيرا مأمون شمشيرش را از
سوگند خورده كه اگر به مخلوق بـودن قـرآن اقـرار نكنـي تـو را بـا شمشـيرش خواهـد         

20Fكشت)

1.   
را غنيمـت شـمرده و از امـام دلجـويي      در آن لحظات حساس مرداني زيرك فرصـت 

ع�مـه   »عـالم النـبالءأ سـري«در كتـاب   ،را به صبر و استقامت تشويق كردنـد  نمودند و او
بردنـد بـه    مي را نزد مأمون ماما هنگامي كه :دگوي مي ازابوجعفر انباري نقل شده كه ،ذهبي

ديـدم امـام    ،رسـيدم  هـا  آن در پي آنان از فرات گذشتم در كاروانسرايي به ،من خبر رسيد
درتنگنا  ،اي ابوجعفر :اما پس از جواب س�م گفت ،نزدش رفتم و س�م گفتم ،نشسته بود

 .افتاده ام
وگند به خدا س ،امروز در رأس قرار داري ومردم از تو پيروي ميكنند تو ،اي مرد :گفتم

تـو   شد و اگـر مردم نيز به آن قايل خواهند  را بپذيري بسيار از اگر تو مخلوق بودن قرآن
اين گذشـته اگـر مـأمون تـو را      از ،ورزند مي را نپذيري مردم نيز از پذيرفتن آن امتناع آن

مرگ حتمي است و لبد روزي خواهي مرد پس از خدا بترس وعقيده خلق قـرآن   ،نكشد
 .را نپذير

 ،اي ابـوجعفر  :سپس گفـت  ،هرچه خداوند بخواهد :گفت مي گريست و مي امام احمد
 :گفـت  مـي  ومن نيز دوباره سـخنم را تكـرار كـردم و او    ،دوباره برايم بازگويآنچه گفتي 

 .هرچه خداوند بخواهد
 :فرمايد مي امام احمد رحمه اهللا

 :مردي برخورديم كه از ما پرسـيد در راه به  ،حركت كرديم )رحبه(درتاريكي شب از «
 ؟احمد بن حنبل كيست

                                                 
 .  1/332 ةوالنهاي ةالبداي -1
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 :خطاب به من گفت كن و اندكي صبر هاو به ساربان گفت ك ،مردم به من اشاره كردند
 .ته شوي وارد بهشت خواهي شداگر در آنجا بخاطر اين مسأله كش !اي مرد

مردي اسـت   :گفتند ،پرسيدم آن شخص كي بود ،ما خداحافظي نمود و رفت سپس از
21Fبن عامر است اسمش جابر ،فروشد مي نشين از قبيله ربيعه كه پشم باديه نيكوكار و

1. 
تو نماينـده   !اي مرد« :به امام گفتنشين  باديه مردي :آمده كه »ية والنهايةالبدا«دركتاب 
امروز در رأس قـرار داري مبـادا بـه     تو ،پس براي آنان نماينده شومي مباش ،مردم هستي
آنان خواهند شد و در آن صـورت   وآنگاه مردم نيز پير ،خواهند تن دردهي مي آنچه از تو

 در ،نيز بدوش خواهي كشـيد واگـر خـدا را دوسـت داري     راگناه آنان  در روز قيامت بارِ
در ميان تـو وبهشـت مـانعي جـز      ،محنت وب�يي كه به آن گرفتار آمدي صبر را پيشه كن

 .»نيست ،كشته شدنت
گفتار اين شخص عزم و اراده ام را براي امتناع از پـذيرفتن خلـق    :دگوي مي امام احمد
22Fساخت تر قوي تر و قرآن محكم

2. 
 ،ايـن مصـيبت افتـادم    از هنگـامي كـه در   :تي ديگر آمده كه امام احمد فرمـود رواي در

23Fاز گفتار باديه نشيني كه در (رحبه) تر قوي گفتاري

او به من  ام، نشنيده ،بامن سخن گفت 3
رسي واگـر زنـده بمـاني     مي اگر در راه حق كشته شوي به مقام شهادت !اي احمد« :گفت

 .قلبم را تقويت نمود  ،اين گفتار .»كني مي باعزت زندگي
 ماين فتنه به همراهي امـا  نيز در كه او جواني نو عمر ،امام احمد درباره محمد بن نوح

 علم اندكش) شـكيباتر و اسـتوارتر بـر    با جواني (كم عمر و :دگوي مي ،استقامت كرده بود
به مـن  او روزي  ،به خير شده باشداش  اميدوارم كه خاتمه ام، ازمحمد بن نوح نديده ،دين

مردي هستي كه مردم بـه تـو    تو ،تو همانند من نيستي ،بترس ازخدا !اي ابو عبداهللا :گفت

                                                 
 .11/241ع�م النب�ء أ سير -1
 .1/332 ةيوالنها ةيالبدا -2
 .11/241ع�م النب�ء أبغداد كناره فرات. سير  شهري است ميان رقه و -3
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اين امـر  و بر  پس از خدا بترس ،كني مي كه چهاند  ردم به تو چشم دوختهم ،كنند مي اقتدا
 .استقامت كن

24Fنماز خواندم ودفنش كردم اوو بر  آن جوان درگذشت

1. 
داد او را  مـي  آنان را نماز ،ا دست وپاي به زنجير كشيدهحتي زندانياني كه امام احمد ب

 .كردند مي به صبر واستقامت توصيه
خانه من وزنـدان بـاهم    ،من به زندان پروايي ندارم« :امام احمد روزي در زندان گفت

شـ�ق بـيم   هـاي   اما از ضربه ،كشته شدن با شمشير نيز هراسي ندارمو از  ،تفاوتي ندارند
 ضـربه شـ�ق (بـدنت    پـس از دو  ،از آن نيز بيم نداشته باش :دانيان گفتيكي از زن ،دارم
 .كند مي ديگر به كجا اصابتهاي  داني كه ضربه نمي شود) و مي حس بي

25Fاين گفتار غم واندوه امام برطرف شد با

2. 
 بكوش و بـه توصـيه آنـان بـا     ،طلب نصيحت وتوصيه از صالحان در ،پس برادر عزيز

 بيم داري و در ،افتد مي برايت ،ل از سفري كه اتفاقاتي كه در آنجان ودل گوش فرا ده قب
از صالحان طلـب توصـيه ونصـيحت كـن      ،هنگام ابت� به مصيبت وقبل از مصيبتي مترقبه

به منصب ومقامي برگزيده شدي و يا با مال و ثروتي دسـت يـافتي    هنگامي كهوهمچنين 
نگـاه دار و  و اسـتوار   اين راه ثابـت  وخود و ديگران را در ،توصيه نيكان را فراموش مكن

 .مددكار مؤمنان استخداوند يار و 

 :يادآوري مرگ ي بهشت وعذاب جهنم وها نعمت انديشيدن به -15
 ،منزلگاه مؤمنان است و ،رهايي از غم و اندوه وها  راحتي و ها خوشي بهشت سرزمين

درجـايي كـه بـه    ت�ش سرشته شده است مگر  عدم كار و باراحت طلبي و ،طبيعت نفس

                                                 
 .11/242ع�م النب�ء أسير  -1
 11/240ع�م النب�ء أسير  -2
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بـرايش   هـا  مشقت اين صورت تحمل مشك�ت و پاداشي بزرگ چشم دوخته باشد كه در
 .گردد مي آسان

او در حـين   ،گردد مي كسي كه پاداشي درنظرش مجسم باشد مشقت كار برايش آسان
بهشتي را از دست خواهـد داد   ،راه استقامت نورزددر اين  داند كه اگر مي ت�ش وزحمت

 نفس نياز به چـه چيـزي دارد كـه او را از    .مچون پهناي آسمان وزمين استكه پهنايش ه
 .زمين خاكي بلند نموده وبه عالم علوي برساند

نمود  مي صلي اهللا عليه وسلم براي تثبيت اصحابش بهشت را ياد آوري  حضرت پيامبر
حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بر ياسـر وعمـار وسـميه     :حديث صحيح آمده كه در

 :رو به آنان نمود وفرمود ،گذشت و آنان را در عذاب و شكنجه ديد

ل.26F١»ا ،للننلماردمملقلآلل ض،لصبقًلآلل ض،،لصبق«
 .»عذاب دنيا) شكيبا باشيد ميعادگاه شما بهشت است رنج و (بر !رساي آل يا«

 :همچنين حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم به انصار فرمودند

 .(متفق عليه) »قلاضلرة،للضصبوقلحتلتلباىلعإن�ملستلبانل عديلأي«
در آن صورت صبر را پيشه كنيـد تـا اينكـه     ،پس از من شاهد تبعيضاتي خواهيد بود«

 .»دكني مي من م�قات برحوض كوثر با
 ،حشـر، حسـاب   ،قبـر  همچنين انديشيدن در احوال هردو گروه (نيكوكار و بدكار) در

 .افزايد مي نيز بر صبر واستقامتصراط وديگر منازل قيامت  ،ميزان
 تعدي بـر حـدود الهـي بـاز     و او را از كند مي ياد مرگ نيز مسلمان را از سقوط حفظ

زيرا اگر او بداند كه مرگ از تسمه كفش او به وي نزديك است وشايد قيامت او  ،دارد مي
27Fبعد از لحظاتي برپا شود

تواند بر  يم وچگونه او ؟تواند او را فريب دهد مي چگونه نفس .2

                                                 
 .103تخريج آلباني ص  السرية، اين حديث حسن وصحيح است، نگا: فقه 3/383حاكم  -1
 .»هركس بميرد قيـامتش بـ� فاصـله برپـا مـي شـود      « منلمضتلقضمتلقيضمتكاي است به حديث  اشاره -2

 (مترجم).
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بدين سبب است كه حضرت پيامبر صلي اهللا عليـه   ؟انحراف خويش تمادي واصرار ورزد
 :وسلم پيروانش را اينگونه توصيه فرمودند

ل.28F١»هضهملقل�قتلأرثوقلمنلذمر«
 .»نابود كننده لذات (مرگ) را بسيار به ياد آوريد«
 

                                                 
 .3/145وارواءالغليل  2/50ترمذي،  -1



 
 
 

 مواضع استقامت

به بعضـي از   ما در اين جا مختصرا ،دارند نياز به تفصيل شمارند و بي مواضع استقامت
 .مكني مي آن موارد اشاره

 ها استقامت در فتنه -اوال
قلـب بـه    هنگـامي كـه   ،آيد فتنـه هاسـت   مي قلب بوجود يي كه درها دگرگوني اساس

 توانند در برابـر آن اسـتقامت كننـد كـه     ميهايي  آن فقط  ،گردد مي گوناگون دچارهاي  فتنه
 .از ايمان استيشان سرشار ها قلب

 :همچونهايي  فتنه

 :فرمايد مي خداوند متعال :فتنه مال •

﴿� َۡ ۡ  َ�َٰه  ُ ُِۡاُه   ََ ٰلِِح�َ و  َ َُِ  �ل وَ�    ُِ َ�َ ََ    �َ  ۡ لِهِۦ َ�َص  ّۡ ُِ  فَ َ لَ�ِۡ  َءرتَ َٰاٱ   ّ ٧ 
َ ُه   تََول ورَ  ََ ِلُورَ بِهِۦ  َِ لِهِۦ  ّۡ ِ  فَ ُّ ٱٓ َءرتَهُٰه   ۡعرُِضوَن فَلَم   .]٧٦ - ٧٥التوبة: [ ﴾٧ُّ

كه اگر از فضـل خـويش بـه مـا     اند  خداوند پيمان بسته هستند كه باها  آن وكساني از«
آنگاه وقتي كه خداونـد   ،درستكاران خواهيم بودو از  دهيم مي حتما صدقه ،(چيزي) بدهد

 .»افتنديدند و اعراض كنان روي برتدر آن بخل ورز ،فضل خويش به آنان بخشيد از

 :فرمايد مي خداوند متعال :فتنه جاه •

﴿ َٰ َۡ َّ َ ُه  بِٱۡل ََ ُعوَن  ۡۡ ِيَ  يَ َ  �ي  َُ ِ�ۡ َ�ۡفَسَك  ۡۡ �ََ ُۡ ََۡع  َّ ََ ۥۖ  ََۡجَهُه ََن  ُۡ ََ�لَۡعِ�ِّ يُرَِ  ِ ة
َُُهۥ ۡ�َفۡلَاٱ لَۡل

َ
َ  ۡ َُ َّ تُِطۡ   ََ  ۖ ۡ�َيٱ ُّ ُۡ ََِِاَة �ۡ�ََيٰوةِ � ۡاُهۡ  تُرَِ َۡ ۡيَاٱَك  ََُ  َهَوٮُٰه  َۡ  َ �ََ َع  ذِۡكرِتَٱ 

ۡمُرُِۥ فُُرطٗ 
َ
َ�َن َ  .]٢٨الكهف: [ ﴾٢ٱ ََ
 ذات او راو تنهـا   ،خواننـد  مـي  عصـر  كساني باش كه پروردگـار خـود را صـبح و    با«

كساني كـه  و از  برمگيرها  آن از ،ي دنياها زينت بخاطر ،ي خود راها چشم هرگز ،طلبند مي
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كه پيروي هواي نفس كردنـد   يها همان ،ساختيم اطاعت مكن قلبشان را از ياد خود غافل
 .»وكارهايشان افراطي است

زيان حرص « :فرمايند مي حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درباره زيان دو فتنه سابق
اي رهـا   گلـه  اي است كه در به مراتب بيشتر از زيان دو گرگ گرسنه ،مال وشرف در دين

 .»شوند

 :فرمايد مي متعالخداوند  :فتنه همسر •

َُه ۚۡ ﴿ َُ ََ � ل ُ�ۡ  فَٱۡح َّٗ ُۡ ُ�ۡ  َع ِۡ ٰ ََ َۡ
َ
َ ََ َ�ِٰجُ�ۡ   ِۡ

َ
َ  ُِۡ   .]١٤التغابن: [ ﴾�ِن  

 فرزندانتان دشمنان شـما هسـتند از   بعضي از همسران و ايد، اي كسانيكه ايمان آورده«
 .»برحذر باشيدها  آن

لمب ل للقلال« :دحضرت پيامبرصلي اهللا عليه وسلم فرمودن فتنه فرزندان: • �با 

 .»بخل واندوه است ،فرزند سبب كم دلي«. 29F1»�زن 

 :آيه زير اين مطلب را بخوبي بيان نموده است :ستم طغيان و فتنه شكنجه و •

َدِ ﴿ ُۡ ۡخ
ُ
�ۡ� ُُ ٰ ََ ۡۡ

َ
َ ٍَ ِ ٱ  ٦�ِۡذ ُهۡ  َعلَۡيَهٱ ُ�ُعودٞ  ٥�� ٱَِ َذرِت �اَۡولُودِ  ٤لُُ َُ  ٰ َ ََ ََُهۡ  
ُهودٞ َ�ۡفَعلُوَن  َُ ِۡ  ٧بِٱاُۡمۡؤُِاَِ�  ِ �ۡلَعزَِزِ �ۡ�َِمي  ّ ُُِاورَ بِٱ ن يُۡؤ

َ
َ ٓ  ّ ِ ُِۡاُهۡ  � ٱ َ�َقُمورَ  َُ ِي َ�ُۥ  ٨ََ �ي 
 ٌۡ ِهي ََ ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ََ  ُ  ّ �ََ ضِ�� 
َ
�ۡ�ََ ِٰت  ََ ٰ ََ  .]٩ - ٤الربوج: [ ﴾٩ُمۡلُك �اس 

 ،از آتـش  ي پـر هـا  گـودال  ،بـاد  مرگ وعذاب برشكنجه گران صاحب گودال (آتش)«
دادنـد   مـي  و آنچـه را نسـبت بـه مؤمنـان انجـام      ،كنـار آن نشسـته بودنـد    هنگامي كه در

(مؤمنان) نگرفتند جز اينكـه آنـان بـه    ها  آن هيچ ايرادي از ،كردند مي (باخونسردي) تماشا
 ز آنِوزمين ا ها آسمان همان خدايي كه حكومت ،خداوند عزيز وحميد ايمان آورده بودند

 .»همه چيز گواه استو بر  اوست
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حضرت  :امام بخاري از حضرت خباب رضي اهللا عنه روايت نموده كه ايشان فرمودند
ما (ازرنج وعذابي كـه   ،پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درسايه كعبه به چادري تكيه داده بودند

 بلي افراد مؤمن راي قها ملت در :ايشان فرمودند ،ايشان شكايت نموديمرسيد) به  مي به ما
گذاشتند و آنـان   مي شان دادند سپس اره را بر كاسه سر مي قرارهايي  چالهو در  گرفتند مي

 آهنـين گوشـت بدنشـان را از اسـتخوان جـدا     هاي  كردند و با شانه مي نيم تقسيم را به دو
30Fداشت نمي نيز آنان را از دينشان باز اما اين امر  ،كردند مي

1. 

حضرت پيامبر صلي اهللا عليه  .ين فتنه حيات دنيوي استتر زرگب واين :فتنه دجال •

 ،از زمان پيدايش آدم تا كنونهيچ فتنه اي در روي زمين  ،اي مردم :وسلم فرمودند
در آن فتنه استقامت  !اي مردم !اي بندگان خدا ،نبوده است تر بزرگ از فتنه دجال

كنم كه هيچ پيامبري  مي رفيتان معوكامل) براي اي (واضح  من دجال را بگونه ،كنيد
31F...رده استقبل از من او را اينگونه معرفي نك

2. 
حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم درباره مراحل ثبات وعـدم آن در رويـارويي   

 :فرمايند ميها  بافتنه
قلبـي   هر ،گردند مي طاري ها قلب همانند تارهاي حصير يكي پس از ديگري برها  فتنه

بنـدد تـا    مـي  سفيد بر آن نقشاي  لكه نپذيردآن را  وقلبي كه ،اي سياه هكه آن را بپذيرد لك
هيچ فتنـه   ،وزمين برپاستگردند وتا آسمان  مي همانند كوه صفا سفيد ها قلب اينكه برخي

اي  گردنـد وهماننـد كـوزه    مـي  رساند وبرخـي ديگـر سـياه وتاريـك     نمي اي به آن زياني
مگر آنچه با هواي او سـازگار   ،ه منكر را منكردانند ون مي نه معروف را معروف ،سرنگون

32Fباشد

3. 
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 :جهاد استقامت در -ثانيا
 :فرمايد مي خداوند متعال

ُُۡ  فِئَةٗ ﴿ ُآورَ �َِذر لَقِي َُ ِيَ  َءر ّ�َهٱ �ي 
َ
ۡ ٰ َٰ  َ ُُور  .]٤٥األنفال: [ ﴾فَٱثُُۡ

ـ    با گروهي (كافر در هنگامي كه !اي مؤمنان« ـ   ،رو شـديد ميـدان نبـرد) روب دم ثابـت ق
 .»باشيد

 ،گـردد  مـي  گناهـان كبيـره محسـوب    يكـي از  دين مـا  جنگ درو ميدان  فرار از جبهه
 را بر پشت خـويش حمـل   ها خاك حضرت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هنگام حفر خندق

 :فرمودند مي نمودند وهمراه با مؤمنان اينگونه دعا مي

ل.»قدقملإنلالقياضويبتلقأل«
 .»را ثابت قدم نگه دار هنگام رويارويي با دشمن ما«

 :استقامت بر راه راست -ثالثا
 :فرمايد مي خداوند متعال

ََِجٱلٞ ﴿ ُِاَِ�  َِ  �اُۡمۡؤ ُّ � َ َر ُۡ ٱ َ�َٰه َُ  َ لُور َۡ َۡ   ُ ُِۡاُه   ََ َُُهۥ  ۡ ََ  ٰ َِ ُ   لَ َ َعلَۡيهِ� فَِمۡاُه    ّ

يٗ�  ِۡ ُۡ ََ اُورَ   ۡ ٱ بَ َُ ََ َُِظُرۖ   .]٢٣األحزاب: [ ﴾٢ يَن
 انـد،  ايسـتاده صـادقانه  انـد   عهدي كه با خدا بسته ميان مؤمنان مرداني هستند كه بردر«

شهادت نوشيدند) وبعضي ديگر در  بعضي پيمان خود را به آخر بردند (ودر راه او شربت
 .»اند انتظارند وهرگز تغيير وتبديلي درعهد وپيمان خود نداده

آن اسـتوارند كـه    وچنان بر ،يلندبه اصول ومبادي خويش بيشتر از ارواحشان ارزش قا
 .هرگز از آن دست نخواهند كشيد

 :استقامت هنگام مرگ -رابعا
 ماننـد وهنگـام مـرگ    مي اهل كفر وفاجران درحساسترين لحظات از استقامت محروم

به مردي  .توانند كه شهادتين را برزبان بياورند واين يكي از ع�مات سوء خاتمه است نمي
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گفـتن ل  و از  داد مي تكان ل اله ال اهللا اما او سرش را :تند كه بگوكه درحال مرگ بود گف
 .ورزيد مي اله ال اهللا امتناع

ـ  مـي  وديگري هنگام مرگ  .ارزش اسـت  بـي  ايـن كـال بـا ارزش و آن ديگـري     :دگوي
 خواند مي برد وديگري هنگام مرگ آواز وترانه مي شطرنج را نامهاي  وشخصي ديگر مهره

 .كند مي قش يادو ديگري ازمعشو
 .ياد اهللا غافل كرده است دنيا اين امور آنان را از واين همه بدان خاطر است كه در

وهنگـام   گردد مي افراد هنگام مرگ سياه وبدنشان بدبواز اين  برخيهاي  وگاهي چهره

 .ال باهللاة إقو حول وال ال .گردد مي جان دادن رويشان از قبله بر

 مانند وشـهادتين را بـه زبـان    مي ند هنگام مرگ ثابت قدماما نيكوكاران به فضل خداو
 بـوي خوشـي از آنـان استشـمام     و گردد مي روشن برخي شاداب وهاي  آورند وچهره مي
 .گردد مي شود كه اين خود نوعي مژده محسوب مي

او امـام   ،آوريـم  مـي  ،افرادي كه درهنگام مـرگ اسـتوار ماندنـد    ازاي  نمونه در آخر و
 .حديث است ائمهكي از ابوزرعه رازي ي

ابوحاتم  وابن واره منذر بن شادان من و  :دگوي مي ابوجعفر بن علي كاتب ابوزرعه
خواستند او را  مي حاضران ،وديگراني هنگام احتضار ابوزرعه در ماهشهر نزد وي بوديم

سرانجام تصميم  ،تلقين كنند اما به خاطر رفعت شأن ابوزرعه به اين كار جرأت نميكردند
ابن واره  ،هم حديث تلقين را مذاكره كنند و به اينگونه ابوزرعه را تلقين كنند فتند تا باگر

اما از  ،حدثنا ابوعاصم حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن صالح :سخن را آغاز نمود وگفت
او ابو حاتم شروع  كه حديث را بخواند پس ازهيبت ابوزرعه زبانش بند آمد ونتوانست 

او نيز  ،بن جعفر عن صالح عن عبدالحميد ،بندار حدثنا ابوعاصمحدثنا  :نمود وگفت
 ابوزرعه كه درحالت احتضار بود ،ديگران ساكت ماندند ،نتوانست حديث را بخواند

عاصم  بوأحدثنا بندار حدثنا  :سند اينگونه بيان نمودبا  گشود وحديث را يش راها چشم
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قال  :عن معاذ بن جبل قال ةبن مر يب عريب عن كثريأابن  ،احلميد عن صالح حدثنا عبد

 .33F1»اللقهللالهخللقلا إل�كمكلالللمنلقنلآخر« اهللا عليه وسلم یرسول اهللا صل

 .»گردد مي هركس كه آخرين سخنش (دردنيا) لاله الاهللا باشد وارد بهشت«
درباره  .امام ابوزرعه رحمه اهللا چون اين حديث را خواند روحش به مأل اعلي پيوست

 :فرمايد مي چنين افراد خداوند متعالاين 

﴿ َّ ََ  َ ّ  َ�َٱفُور
َ
ُة � َِ ِ � ٰ َٓ ُل َعلَۡيِهُ  �اَۡم  َّ  تَتَ

َ ََُ�ُٰمور ُُ   �ۡس  ُ  ّ ََّاٱ � ََ  َ ِيَ  لَٱاُور َ�َۡزتُورَ �ِن  �ي 
ََن  ُۡ ُُۡ  تُوَع َِ ُكا

َا ةِ �ل  ۡۡ َرَ بِٱ ُ ُِ ۡ �
َ
�  .]٣٠فصلت: [ ﴾٣ََ

 فرشتگان بر ،ند پروردگار ما خداوند يگانه است سپس استقامت كردندكساني كه گفت«
شما را به آن بهشـتي كـه بـه     بادمژده  و ،غمگين نباشيد كه نترسيد و شوند مي نازلها  آن

 .»شما وعده داده شده است
دين اسـ�م و راه هـدايت    بر پروردگارا! ما را ،اين افراد بگردان نيز از پروردگارا! ما را

 .مت نصيب بفرمااستقا

آلـه وصـحبه وسـلم  ینبينا حممد وعل یاهللا عل صىلهللا رب العاملني و وآخر دعوانا أن احلمد

  .مجعنيأ

 محمد صالح المنجد
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