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  ِن الرَّحاهللِ ِمْسِب   میالرَّْحم
 درآمد

های سـربلند،  یابیم که ملت ها را مطالعه کنیم به خوبی درمی اگر تاریخ چند هزار ساله ملت
اند و در نهایت طعـم شـیرین  امت کرده و ناامید نشدهاند که در برابر مشکالت استق کسانی بوده

 اند. پیروزی را چشیده
قرآن به این حقیقت اشاره کرده اسـت و بـین مفـاهیمب صـبر، اسـتقامت، امیـد، گشـایش و 

ای وثیق برقرار کرده است که این نوشـتار درصـدد کشـف ایـن مفـاهیم و ارتبـاط  پیروزی رابطه
 آنهاست.

امــل و موانــع امیــد و راهکارهــای اســتقامت ورزی و پیــروزی از ایــن رو بــه کــاوش در عو
و سخنان روشنگر امام خمینی و امام  بیت پردازد. و در این رابطه آیات قرآن، احادیث اهل می

 دهد، تا رهنمود آینده باشد. ای را چراغ راه خود قرار می خامنه

 شناسی مفهوم
: صـبر، اسـتقامت، مجاهـدت، امیـد، شود در این نوشتار از کلمات کلیدی زیر استفاده می

 عدم یأس، نصر، ظفر، فتح و ... .
البته هر کدام از این واژگان بار معنـایی خاصـی در لغـت و اصـطالح دارنـد کـه در قـرآن و 

دهد که در ساختار ذهنـی هـر مسـلمان و سـبک  شبکه معنایی را شکل می بیت احادیث اهل
 زندگی او تأثیر دارد.

ان برای مخاطبان این نوشتار آشناست و هر کدام از آنها در شروع فصول از آنجا که این واژگ
 شود. شود. لذا از توضیح آنها در اینجا خودداری می و مباحث بعدی توضیح داده می
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 پیشینه
 در مورد موضوع این نوشتار دو نوع پیشینه وجود دارد:

، نصر، فتح و نیز در تفسیر الف: پیشینه عام: در تفاسیر قرآن ذیل آیات مربوط به صبر، جهاد
  ُسوایت   ال و

 
ِح  ِمنم  أ وم مطالب « دینشو دیناام خدا رحمت[و شیگشا]از و»ب (87)یوسف/  اهلل ر 

های آنها در ابواب مربوط بـه  های حدیثی و شرح مبسوطی بیان شده است همانطور که در کتاب
 .9ار آمده استای در باره موضوع این نوشت صبر، نصر و... مطالب قابل استفاده

ها و مقاالت به صورت ویژه به بخشی از موضوعات ایـن  ب: پیشینه خاص: در برخی کتاب
 نوشتار پرداخته شده است. از جمله:

ـ پیروزی در گرو صـبر و اسـتقامت )تفسـیر سـوره نصـر( محمـد علـی صـالح غفـاری و 1
 ش. 1399ابوالقاسم کردستان، نشر مفید، 

 ش.1396، دفتر نشر معارف انقالبی بهرمانی، ـ صبر و پیروزی، عماد هاشم2
 ش. ،1394تیب نور قرآن و اهلهای قرآنی درباره صبر و حوصله، عباسعلی کامرانی،  ـ نکته3
 ش. 1389ـ صبر و استقامت، مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت، 4
 .بیت ـ کیمیای صبر و ثبات،ب سید محمد ضیاء آبادی، مؤسسه تحقیقات نشر معارف اهل5
 ش. 1391ـ صبر ستون زندگی، علی محمد عباسیان، انتشارات کتاب شمس، 6
ـ سیمای صابران در قرآن، یوسف قرضاوی، ترجمه محمـد علـی لسـانی فشـارکی، مرکـز 7

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
 ـ قدرت صبر، اکتات ایعوارانی، ترجمه فریده مهدوی دامغانی، نشر دعا.8
 میای سعادت انسان، آیت الله مظاهری.ـ صبر کی9

 ، انتشارات فرهنگ قرآن.1386ـ انتظار فرج، امید در اسالم، مرتضی حسینی، 11
ـ امید در زندگی از منظـر قـرآن کـریم، علـی اکبـر مـؤمنی، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 11

 ش. 1397اسالمی، 
 رات آستان قدس رضوی.ش، انتشا 1375ـ صبر جمیل )مقاومت نیکو(، عالء الدین حجازی، 12
 ش. 1392های الهی به صابران )باورهای آرام بخش(، سید حسین حسینی قمی، نشر عطش قم،  وعده -13

                                                           
خبار )باب معنی الصبر و المصایره والمرابطه( و المحاسن )باب الیقـین و الصـبر فـی الـدین( و نیـز و . ر.ک: معانی اال 9

 سائل الشیعة )باب استحباب )صبر((.
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 مقدمه 
اسـت کـه نقـش زیـادی در « امید»یکی از مفاهیمی که در قرآن و احادیث بدان اشاره شده 

ارد، البته امید با تعبیرهای مختلف و بار معنایی متفاوت بـه کـار رفتـه معناداری زندگی  انسان د
و آن را از ثمـرات کفـر و در نتیجـه از  9را به صراحت نفـی کـرده« نامیدی»است لیکن در قرآن 
 است.  گناهان بزرگ شمرده

هـای همخـوان و اقسـام آن از منظـر آیـات و  در این بخش از نوشتار بـه مفهـوم امیـد و واژه
 پردازیم: یث میاحاد

 شناسی اول: مفهوم

 در فارسی به معنای آرزویی است که امکان وقوع آن وجود داشته باشد. « امید»واژه 
 و امانی است:« َامل»که در عربی معادل آن 

 ُهمم  یذ رم
م
تَُّعوا و  یلُوا و  کأ لوم   یت م   َ  َ ُُ ل م 

ل ُملو   یلمِهِهُم اْلم  شـان سـاز تـا یرها»(ب 3)حجـر/   عم
 «.رند، و آرزو ]ها[ سرگرمشان سازد، پس بزودی خواهند دانستیورند، و بهره گبخ
  مانِ یل

 
ماِن کیس  بِأ

 
ُِ الم  مم و  ال أ

هم
 
ُم ُسوءاً یتاِب م نم کأ م  ُ ِمنم ُووِ  یِ  َز  بِِ  و  ال یم عم ِل  اهللِ  ْدم ُه  ا و  و 

( برطبق آرزوهای شما و آرزوهای دادن افراد فریکا ی)برتری و پاداش  »(ب 123)نساء/  اریال ن ِص 
شـودب و جـز خـدا،  فر داده مـییکس )عمل( بدی انجام دهد، برطبق آن کستب هریتاب نکاهل 

 «.ابدی اوری نمییچ سرپرست و یبرای خود، ه

                                                           
9 .ُس ِمْن َرْوِح اللِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلکاِفُرون

َ
 (87)یوسف/  «.شود چرا[که جز گروه کافران،)کسی(از رحمت خدا ناامید نمی»]ب  ِإنَُّه ال َیْیأ



11   ر، تواصی و امیدصب 

 های همخوان دوم: واژه

 الف: رجاء

 ِ ِ یإِ َّ اّلَّ ُنوا و  اّلَّ ُروا و  جاه  ُْدوا ِف ین  آم  بِ  ن  هاج  ولِ اهللِ ُِ یس 
ُ
ُفلور  اهلُل و  اهللِ رمُجو   ر ْحم ت  ی کأ غ 

رده و در راه خدا که هجرت کسانی کمان آورده و یه اکسانی کقت یدر حق»(ب 218)بقره/   میر حِ 
 «. ار آمرزنده مهرورز استیدوارند، و خدا بسیاند، آنان به رحمت خدا ام جهاد نموده

 ب: وّد )یوّدون(

 ِول
ُ
ِ  کأ ت   یاّلَّ الل ة  بِالمُه ْدىن  اشم ُتُهمم و  ما   ُوا الضَّ ِِب تم ِِتار  ت ل ْدِ اکَ ما ر  (ب 16)بقـره/   نینُلوا ُمهم

ردنـد، پـس دادوستدشـان سـودی کمبادله « ییراهنما»را با « گمراهی»ه کسانی هستند کآنان »
 «.افته نبودندیرد و ره کن

 ج: انتظار

 ُم ه   یف 
 
ُ  أ ِ ینمت ِظُرو   إاِلَّ ِمثم ت ِظُروا إِِن یاِم اّلَّ ُم َ انم بملِِهمم قُ ل وما ِمنم ق  ع   ن  خ  مُمنمت ِظلرِ کلم    نیمم ِملن  ال

ش از آنـان در گذشـتند، یه پـکـسـانی کان( جز همانند روزگاران کا )مشریو آ»(ب 112)یونسف/ 
 «.ه من )هم( با شما از منتظرانم!کد یپس منتظر باش»شند؟! بگو: ک انتظار می

 د: یأس

وا مِنم اذم  ا ب ِن ی َُ ََّ خِ یه بُوا ف ت ح 
 
ِح یِ  و  ال ت  یوُسف  و  أ وم ُسوا مِنم ر 

 
ِح ییإِنَُّ  ال اهللِ أ وم ُس مِنم ر 

 
ومُم اهللِ أ إاِلَّ المق 

دب و از یــنکوســف و بــرادرش جســتجو ید، و از یــای پســرانم! برو»(ب 87)یوســف/   َِللُرو اکالم 
سـی( از رحمـت خـدا کافران، )کـگـروه  ه جزکدب ]چرا[ ید نشویش و[ رحمت خدا ناامی]گشا

 «.شود د نمییناام
 ُنلو ی ُؤس  ق  ُّ ف  ُ  الَّشَّ ََّ ِ و  إِ م م   ریم

م
اُ  ِمنم ُواعءِ اْل َم ن ِ

ُم اْلم
 
أ َم انسـان از »(ب 49)فصـلت/   ال ي 

 «.شود شودب و اگر بدی به او رسد، پس بسیار ناامید ]و[ مأیوس می خواستن نیکی ملول نمی
 

 
ناها مِنمُ  إِنَُّ  ل  ُؤس  ك ُفورو  ل ِِئم أ َا   مِنَّا ر ْحم ًة ثُمَّ ن  َز عم م ن ِ

و اگـر از جانـب خـویش، »(ب 9)هود/  ذ قمن ا اْلم
 «.رحمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او برگیریم، قطعًا او بسیار ناامید ]و[ ناسپاس خواهد شد!
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 هـ : قنوط

 ُم ِ  یا ِعباوِ یقُ َُویاّلَّ ْسم 
 
ن ُطوا ِمنم ر ْحم ِة   ا َع  ن  أ ِهمم ال ت قم َِ ُف نم

 
ِ یاهلل  إِ َّ اهللِ أ نُوب  ج  ِفُر اّلُّ عاً إِنَّلُ  یغم

ُفوُر الرَّحِ  د! از یا ردهکروی  ادهیه در مورد خودتان زکای بندگان من »بگو: »(ب 53)زمر/   میُهو  المغ 
ار یه تنهـا او بسـکـآمـرزدب  ( را مـیه خدا تمام آثار )گناهـانکدب ]چرا[ ید نشویرحمت خدا ناام

 «. آمرزنده ]و[ مهرورز است
 لالُّو ِِلِ  إاِلَّ الضَّ ُُ ِملنم ر ْحم لِة ر  لن  )ابـراهیم( گفـت: و جـز »(ب 56)حجـر/   قال  و  م نم ي قم

 «.شود؟! گمراهان، چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می

 سوم: اهمیت امید در زندگی

سازد. از  هدف می معنا و بی بخشد و ناامیدی زندگی را بی معنا می امیدواری به زندگی انسان
 زنند. کنند و حتی دست به خودکشی می رو برخی افراد ناامید به پایان زندگی فکر می این

کید و از ناامیدی منع شده است از جمله:  در آیات و احادیث بر اهمیت امیدواری تأ

 الف: ممنوعیت ناامیدی در قرآن

 ُم ْسم َُوا ن  یاّلَّ  یِعباوِ  ای قُ
 
ِهمم   َع   أ َِ نمُف

 
ن ُطوا ال أ ِفرُ ی اهلل   إِ َّ  اهللِ  ر ْحم ةِ  مِنم  ت قم ُفورُ  ُهو   إِنَّ ُ  عاً یج   اّلُّنُوب   غم  المغ 

 دیناام خدا رحمت از د،یا ردهک روی ادهیز خودتان مورد در هک من بندگان ای»: بگو»ب (53)زمر/  مُ یالرَّح
 «..است مهرورز[و] آمرزنده اریبس او تنها هک آمرزدب می را(گناهان)آثار تمام خدا هک[چرا]د،ینشو
وا اذمه بُوا ب ِن  ای َُ ََّ خ و   وُسف  ی مِنم  ف ت ح 

 
ُسوایت   ال و    ِ یأ

 
ِح  ِملنم  أ وم ُس ییل ال إِنَّل ُ  اهللِ  ر 

 
ِح  ِملنم  أ وم  إاِلَّ  اهللِ  ر 

وممُ   شیگشـا]از و دبینک جستجو برادرش و وسفی از و د،یبرو! پسرانم ای»ب (87/ وسف)ی  َُِرو اکالم  المق 
 «.شود نمی دیناام خدا رحمت از(سیک)افران،ک گروه جز هک[چرا]دبینشو دیناام خدا رحمت[و

 نکات تفسیری
 زیـن شیگشـا و رحمـت معنـای بـه و اسـت تّنفس و جان معنای به اصل در «َرْوح» واژه .1

 او َنَفـس و شـود می دهیدم انسان در ای تازه جان و وحر التکمش شیگشا هنگام در رایز) دیآ می
 .9 است ارک شیگشا و راحت رحمت، معنای به جا نیا در و( شود می آزاد

                                                           
 .58، ص 11. تفسیر نمونه، ج  9
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 و است او قدرت به اعتماد عدم دهنده نشان ارها،ک شیگشا در خدا لطف و رحمت از أسی. 2
 نـهیزم نیـا در هک ثییاحاد از زین و شده دانسته افرانک صفات از الهی رحمت از دییناام هک نیا از

 .9باشد می رهیبک گناهان از خدا رحمت از دییام نا و أسی هک شود می استفاده ده،یگرد وارد
 اند، از جمله: ناامیدی را مذمت کرده . در احادیث اهل بیت3
َءی  : »عن علی ـ  َا َای ا  لْ یََلَء ا لْقطا ْْ ُ  ل ْعَظی

َ
ه حکایـت شـده کـ از امیرالمـؤمنین»ب 0«أ

 .«ترین بالء ناامیدی است بزرگ
ْغَف ر: »عن لم م عل ـ  ْستا َمْن َيْطَنط  َو َمَعه  لِلا ْا َْلت   حکایـت شـده  از امام علـی»ب 2«َعجا

 . «شود کنم از کسی که راهکار استغفار را دارد ولی ناامید می است که تعجب می
 َّ ِنا رمُجو   ی ال ن  یاّلَّ  إ    ر ُضوا و   لِقاء 

م
نم ا اةِ یبِال نُّوا و   ایدلُّ

 
أ م  لنم  ُهمم  ن  یاّلَّ  و   بِها اطم   اغَِلُلو  اتِنلایآ ع 

ولِ 
ُ
واُهمُ  کأ

م
أ ُبو کی نُوااک بِما انلَّارُ  م  َِ  (7-8/ ونسی) و) ما مالقات به هک سانیک قتیحق در»ب 

 و افتنـد،ی آرامـش بـدان و شـدند خشـنود (ایـدن) پسـت زندگی به و ندارند، دیام (زیرستاخ روز
 ردنـد،ک مـی سـبک همـواره آنچه سبب به غافلند، آنان ما (های نشانه و) اتیآ از آنان هک سانیک

 «.!است آتش مقصدشان

 نکات تفسیری
 منظـور،. سـتین جسـم خـدا چـون ستبین حّسی مالقات پروردگار، مالقات از مقصود .1
 بـه امـتیق در انسان هک است باطنی شهود نوعی پروردگار، فرهاییک و پاداش مالقات بر عالوه
 کدر و نـدیب مـی ارترکآشـ جـا همه را او های نشانه و اتیآ هکچرا ندبک می دایپ خدا مقدس ذات
 2.ابدی می خدا شناخت برای ای تازه

 بـه دلبسـتگی اخـروی، های نعمت به نداشتن دیام و معاد به نداشتن مانیا جهینت قت،یحق در .2
 .است آتش سرانجامش و عملی آلودگی اش مرهث هک است، آن به اکات و مادی و محدود اییدن نیا

                                                           
 . ر.ک: گناهان کبیره، مبحث یأس. 9
 .761، ص 11و میزان الحکمه، ج  186. غررالحکم، ص  0
 .87البالغه، حکمت  و نهج 67، ص 78. بحاراالنوار، ج  2
 .154و  31و انعام/  46. ر.ک: بقره/  2
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 بـه دیـام نیـا اگـر و دارد جامعـه و فرد اصالح در دییمف نقش و است ارسازک آخرت به دیام. 3
 .دهد می جهت و ندک می دگرگون را انسان ارکاف و زندگی تمام برسد، معاد به مانیا و نیقی مرحله

 آمده است. 27و نبأ/  14و جاثیه/  41و  21/ و فرقان 11و  15مشابه مطلب فوق در یونس/  تذکر:

 ای )دامت برکاته(: ناامیدی جنگ روانی دشمن و سم مهلک؛ در اندیشه امام خامنه
هاسـتب چـه  ی فعالیـت  سـم مهلـک همـه -یأس از آینده  -« ای ندارد  فایده»ی   این روحیه

 9.های علمی و پژوهشی های اجتماعی و سیاسی، چه فعالیت فعالیت

 0.است یأس و ناامیدی بیاید، کشور یک در نسل یک سر بر است ممکن که بالئی ینبدتر
 کردن، مایوس برای ببرد، پیش از کاری نتواند عمل ی صحنه در میدان، در که وقتی  آن دشمن

 2.میزند روانی جنگ به دست ملتها دل کردن خالی و کردن ناامید

 ب: اهمیت امیدواری در احادیث

 آرزو و امید
 دیام و آرزو مردم روز کی اگر و است بشر زندگی در نیآفر تکحر عوامل از یکی دیام و وآرز
 .شود می خاموش تالش و تیفعال شعله و ردیم می ها دل باشند، نداشته

َل  :»عن لْنَل   .«لِلمل رحمة ِلمت  و ْوِل لِلمل م  رضعت ولْدة وْده  وِل غَس غ رس شج
 :فرمودند هک شده تیاکح امبریپ از ثییحد در

ٌس : »عن لْنَل  َس َغی را ََ یَدَه  َو َِل َغی َْ یَدٌة َو ْا َمیل  َمی  َرَضیَعْت َول ْو َِل لْْلَ َْ ي َو  تا ما  
َمل  َرْحَمٌة ْلا لْْلَ

َل    ریشـ را خـود فرزنـد مـادری چیه نبود، آرزوها اگر. است من امت رحمت   هیما دیام» 2ب«َشَج
 .«اشتک نمی نهالی باغبانی چیه و داد نمی

 ای )دامت برکاته(:  ها در اندیشه امام خامنه امید در پیروزی نقش
 2.باشد الله سبیل فی جهاد که آن شرط به استب الزم شرایط ی همه در پیروزی به امید

                                                           
 1388/16/18ها بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه.  9
 1388/16/18ها،  . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه0
 1387/13/14الله( ،  . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه 2
 .175، ص 74و بحار االنوار، ج  295ب اعالم الدین، ص «امل»ی  ماده 31، ص 1ار، ج . سفینة البح2
 1379/19/12بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام،  .  2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
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 چهارم: اقسام امید و آرزو

 الف: امید و آرزوی نیکو

 ـ امید به خدای متعال1

 ة   اهللِ  ر ُسولِ   ف مم کل      اک ل ق  ْدم و  سم
ُ
ن ة  ح   أ نم  َ  ِخر   ومم  الم  و   اهلل   رمُجوای    اک لِم   اً ریثلك اهلل   ر  كذ   و   اْلم

 برای! وستکین روییپ (برای ییالگو) خدا، فرستاده (روش) در شما برای نیقیب»ب (21احزاب/ )
 «.نندک می ادی اریبس را خدا و دارند نیبازپس روز و خدا به دیام هک سانیک

 نکات تفسیری
ن یه سه شرط را دارا باشند و اکسانی است کبرای  امبریه الگو بودن پکان شده یه بین آیدر ا

 ها را در خود آماده سازند: نهیزم
 دوار باشندبی( به خدا و رحمت او امیک

 د داشته باشندبیز امی( به رستاخدو
 اد خدا باشند.یار به ی( بسسه

ت کـن حریـاد خدا بـه ایهستند و ن یآفر تکساز و حر زهید به خدا و معاد عوامل انگیآریب ام
 بخشد. تداوم می

ه از رحمـت خـدا و کـقـدر آلـوده باشـد  ا آنیـمـان نداشـته یز ایه به خـدا و رسـتاخکسی ک
اد خدا یه به کسی کند و کت کحر امبریر پیتواند در مس وس باشد، نمییز مأیهای رستاخ نعمت

 دارند. ر بازمییمس سازند و از ادامه ن  رهزن او را منحرف مییاطینباشد، ش
 سوره ممتحنه آمده است. 6مشابه مطلب فوق در آیه  تذکر:

 ـ امید به رحمت الهی 2

 َّ ُِنوا ن  یاّلَّ  إ ُروا ن  یاّلَّ  و   آم  ب  ف جاه  ُْدوا و   هاج  ولِ  اهللِ  ُِ یس 
ُ
ُفلور   اهللُ  و   اهللِ  ر ْحم ت   رمُجو   ی کأ  غ 

 خدا راه در و ردهک هجرت هک سانیک و آورده مانیا هک سانیک قتیحق در»ب ( 218بقره/ ) م  یر ح
 «..است مهرورز آمرزنده اریبس خدا و دوارند،یام خدا رحمت به آنان اند، نموده جهاد
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 نکات تفسیری
 و 9مهـاجرت هک سانیک و دارند مانیا هک است سانیک مخصوص پروردگار لطف به دیام .1
 نـابرده هک بودب نخواهد شیب ییآرزو عمل، ای نمایا بدون دیام نه گر و ردند،ک خدا راه در 0جهاد

 .شود نمی ّسریم گنج رنج
 و الهـی پـاداش بـه را تالشـگران عنیی استب نییدآفریام قرآن، تییترب های روش از یکی. 2
 دور سسـتی و أسیـ از و ننـدک تـری شیبـ تالش تا ندک می دواریام الهی بخشش به را ارانکگناه

 قطعـی وعده ند،ک می جادیا را دیام فضای هک حالی در قرآن هک است آن جالب تهکن البته. شوند
 قرآن هک است شناختی روان تهکن کی نیا. شود تر شیب خطای و جرئت موجب مبادا تا دهد، نمی

 .است ردهک توجه بدان بارها میرک
 آمده است. 9و زمر/  57مشابه مطلب فوق در اسراء/  تذکر:

 امید به مالقات الهی در قیامت ـ3

 ُم ن ا إِنَّما قُ
 
نَّما إِل    وىحی مم کمِثملُ  ب َّش    أ

 
ِِل ِ  لِقلاء   رمُجلوای    اک ف م نم  واِح ْد   إُِه   مم کإِلهُ  أ ُم یَ لم  ر  ل م  لالً  عم م   ع 

ِ ي ال و   صاِلاً  ةِ  کَّشم ِِ ِ  بِِعباو  ح  ْداً  ر 
 
 بـه هسـتمب شـما همانند بشری فقط من»: بگو»ب (111)کهف/  أ

 همـواره پروردگـارش مالقات به سک هر و استب گانهی معبودی عبودتانم هک شود می وحی من سوی
 «.ندکن کیشر پروردگارش عبادت در را سک چیه و دهد، انجام ای ستهیشا ارک دیبا پس دارد، دیام

 نکات تفسیری
ط    » ریتعب .1 ه ْا  سـتبین حّسـی مالقـات معنـای بـه مالقات نیا اما خدا، مالقات عنیی «لْلا

 آن رییفناپـذ و بـودن جسـم و ازمنـدیین و بـودن محدود مستلزم زی،یچ بودن محسوس هکچرا
 .است برتر و کپا صفات، نیا از خدا و است

                                                           
اسـت. ایـن جـدایی ممکـن اسـت « جدایی انسان از شخص دیگر) یا از مکانی(» در اصل به معنای« هاجروا»ی  . واژه9

 ی باشد.جدایی جسمی یا روح
است و از آن رو که جنـگ بـا دشـمن مسـتلزم تحّمـل سـختی و « تحّمل سختی» در اصل به معنای« جاهدوا»ی  . واژه0

 مشّقت است، به آن جهاد گویند.
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 دل چشـم بـا امـتیق در او آثار مشاهده و باطنی شهود همان خدا، با مالقات از منظور پس
 .شود شهودی مانییا انسان، مانیا هک طوری به است

 فرهـاییک و هـا پاداش و ها مشاهدهنعمت معنای به را خدا با تمالقا زین مفسران برخی البته
 9.اند دانسته الهی

 سته،یشا اعمال با را خود دیبا است، بسته دیام امتیق روز و پروردگار مالقات به سک هر .2
 .دیماینپ را کشر انحرافی راه و سازد آماده روز آن به دنیرس برای
 اسـت، احتمالی ضرر دفع و منفعت جلب برای نانسا کیتحر عامل زیرستاخ به دیام عنیی
 .گذاشت خواهد او بر تری قیعم راتیتأث باشد، داشته نیقی امتیق به سیک اگر البته

 آمده است. 5مشابه مطلب فوق در عنکبوت/  تذکر:

 ها و فضل الهی در قیامت ـ امید به پاداش4

 َّ ِقاُموا و   اهللِ  تاب  ك تملُو   ی ن  یاّلَّ  إ
 
ال أ ُقوا و   ة  الصَّ ف  نم

 
ا أ قمناُهمم  ِممَّ ز  ا ر  النِ  و   ِْسًّ ةً  رمُجلو   ی ةً یع   ِِتلار 

َِ ت ُبور  ِل  ل نم  ُجور ُهمم  ُهمم یو 
ُ
ُهمم ی َزی و   أ لِ ِ  ِمنم   ْد  ُفور   إِنَّ ُ  َ ضم  قتیحق در»ب (29ـ  31فاطر/ ) ورکش   غ 

 آنـان بـه آنچه از و دارند، یم پا بر را نماز و [نندک می روییپ و]خوانند می را خدا تابک هک سانیک
 دیـام سـادک بـی ستدی و داد نند،ک می مصرف (خدا راه در) ارا،کآش و پنهانی م،یا داده «روزی»

 [چـرا]دبیفزایب شان برای خود بخشش از و بدهد آنان به املک بطور را پاداششان (خدا) تا .دارند
 «..است سپاسگزار بسی [و]  آمرزنده اریبس او هک

 نکات تفسیری
 ننـدبک مـی معاملـه خـدا با مؤمنان هک 0است آن سادک بدون و فساد بی تجارت از مقصود .1

 زیـن خـدا و بخشـند مـی خود مال از و نندک می عمل آن محتوای به و خوانند می را او تابک عنیی
 .است پرسود تجارتی نیا البته هک دهد می اضافه آنان به زین زییچ و دهد می املک را آنان پاداش

                                                           
ندارد )ر.ک: تفسیر نمونه، ج « ثواب و جزاء» ی . البته تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر استب چراکه نیازی به تقدیر کلمه 9
 (.566، ص 12
 (.252، ص 18شود) ر. ک: تفسیرنمونه، ج  به معنای شّدت کسادی است که باعث فساد می« بوار» ی از ماده« تبور. » 0
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 امـا دهد، می برابر متییق او االیک عوض در ند،ک می معامله انسانی با انسان هک هنگامی .2
 :انسان با تجارت در خدا

 دهدب می قرار انسان اریاخت در را هیسرما خودشـ 
 نداردب دیخر به ازین هک حالی در است داریخر خودشـ 
 دهدب می املک طور به را انسان پاداشـ 
 دهدب می انسان به زین اضافه پاداشیـ 
 آمرزدب می را انسان گناهان و خطاهاـ 
 (.دهد می او به را ها پاداش نیبرتر و) ندک می رکتش انسان ازـ 
 از اوست اموال همه و انسان کمال هک ییخدا هک دهد می نشان را الهی لطف تینها ها نیا و

 (.ستنده ارکطلب او از بندگان ییگو) دهد می مزد او به و ندک می رکتش او
امیدشـان بـه  کیـن ارهایک انجام در هک است شده انیب نیراست مؤمنان اخالق هیآ نیا در .3

 .ستندین مردم دیتمج و اریکایر دنبال به و خواهند نمی را الهی پاداشمعامله با خداست و جز 
 :است شده تیروا علی امام از ثییحد در .4

 9.دینفروش آن ریغ به را خود پس ست،ین بهشت از ریغ ییبها شما برای هک دیبدان

 ب: امید و آرزوی ناپسند

 ـ آرزوهای حیوانی1

 ُهمم  ی ذ رم
م
تَُّعوای و   لُواکأ ُُ  لمِهِهمُ ی و   ت م  ل م 

لوم    اْلم   َ ل ُملو   ی َ   تـا سـاز شـانیرها»ب (3حجـر/ ) عم
 «..دانست خواهند بزودی پس سازد، سرگرمشان[ها]آرزو و رند،یگ بهره و بخورند،

 سیرینکات تف
 در و ندارند هدفی بردن لّذت و خوردن جز هک ردهک هیتشب واناتییح به را افرانک هیآ نیا در .1

 خود راه به تا سازد، می رها خود حال به را آنان زین خدا. ورند غوطه خود االتیخ و بلند آرزوهای
 د.دهن ادامه

                                                           
 .132، ص 71و بحاراالنوار، ج  68، ص 1ب مجموعه ورام، ج 4626و  4623ب غرر الحکم، ح 456ی قصار  . نهج البالغه، کلمه 9
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 آرزوی دراز، و دور زوهـایآر چون هم استب گرفته قرار وهشکن مورد آرزوها برخی اسالم در .2
 .بد ارهایک و بد افراد به نسبت آرزومندی ای و نندهک سرگرم آرزوی و عمل بدون ای عمل از شیب

 عامـل بافانـه الیـخ و طـوالنی آرزوهای است، نیدآفریام معقول آرزوی هک طور همان آری
 سـازدب می گانهیب لیک به یینها هدف و زندگی از را او و شود می انسان سرگرمی و حق از غفلت

 .شود می بشر نابودی و لیس هیما بگذرد، حد از اگر هک رحمت باران چون هم
 :فرمودند هک شده تیاکح علی امام از ثییحد در .3

 آرزوهـای و نفس هوای از روییپ: است زیچ دو ترسم می شما بر آن از هک زییچ نیتر شیب! مردم ای
 9.برد می ادهای از را آخرت دراز آرزوی و دارد، بازمی حق زا را شما ها از هوس روییپ هک چرا درازب

 ـ آرزوهای طوالنی حرص آلود2

  نَُّهمم  و ر ص   َل  ِج ْد  حم
 
  ِمن   و   اة  یح    َع   انلَّاِس  أ

شم   ن  یاّلَّ
 
ح  ُْدُهمم  و وُّ ی واکأ

 
رُ ی ل وم  أ مَّ لمف   ع 

 
ن ة   أ  ُهلو   ما و   س 

 م  المع ذاِب  ِمن   بُِم َز حم َزِِح ِ 
 
ر  ع  ی أ لُو ی بِما ری  ب ص اهللُ  و   مَّ م   نیآزمنـدتر را آنهـا حتماً  و»ب (96بقره/ )  عم

 از کیـ هـر. افـتی خواهی[ایدن] زندگی بر ـ دندیورز کشر هک سانیک از[آزمندتر حتی]و ـ مردم
 نخواهـد نجات عذاب از را او ردنی،ک عمر[ نیچن] هک حالی در دارد، آرزو ساله هزار عمر شانیا

 «.ناستیب دهند می انجام آنچه به اخد و. داد
 نکات تفسیری

 قبضـه ثـروت، و مـال اندوختن در آنها. دارند دییشد ولع و حرص اتیماد به نسبت انیهودی .1
 دوسـت آنهـا از کیـ هـر هک مندند عالقه ایدن به چنان آن و هستند صیحر طلبی انحصار و ایدن ردنک

 .ندک فرار الهی مجازات از ای و ندوزدیب تری شیب ثروت تا شود داده او به عمر سال هزار دارد
 طـوالنی اریبسـ عمـر دارنـد آرزو انیهودی عنیی 0استب طوالنی عمر از هیناک ،«عمر سال هزار» .2
 .نندینب را شیخو اعمال مجازات و رندینم گاه چیه و شوند مند بهره ایدن زندگی از اماًل ک تا باشند داشته
ول   عن عل». 3 ما  ط 

َ
ةَ  : َو أ ََ ْنسا  لِلخا َملا َفي  نقـل  در حـدیثی از امیرالمـؤمنین » 2ب«لْْلَ

 .«شود آرزوهای دراز موجب فراموشی آخرت میشد که: 
                                                           

 .335، ص 2و ج  44، ص 1ج  و کافی، 42ی  . نهج البالغه، خطبه 9
 (.357، ص 1. یعنی عدد تکثیر است نه تعداد) تفسیر نمونه، ج  0
 .88، ص 71. بحاراالنور، ج  2
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 ـ آرزواندیشی بدون دلیل3

  ی ل نم  قالُوا و  ُ ُخ  نَّة    ْدم
م
وم  ُهوواً     اک م نم  إاِلَّ  اْل

 
مانِ  کتِلم   ن صارى أ

 
ُم  ُهمم یأ  نملُتمم ك إِ م  مم کبُرمهان   هاتُوا قُ

 بهشـت داخـل اسـت، حییمس ای هودیی هک سیک جز»: گفتند(آنها)و»ب (111بقره/ ) ی  صاِوق
 «. !دیاوریب را روشنتان لیدل د،ییگو می راست اگر»: بگو. آنهاست آروزهای نیا «.شد نخواهد

 سوره بقره و... آمده است. 78مشابه مطلب فوق در آیه 

 ـ آرزوهای شیطانی4

  ِضلَّنَّ  و
ُ نِ  و   ُهمم ْل  م 

ُ نَُّهمم  و   نَُّهمم یْل  ُمر  نمعامِ  آذا    نَّ کب تِ یَ ل   ْل 
نَُّهمم  و   اْلم  ُمر  لمق    َّ ریُ غ  یَ ل   ْل   م نم  و   اهللِ  خ 

ِل  طا   یالشَّ  تَِّخذِ ی ق  ْدم  اهللِ  ُوو ِ  ِمنم  او  ِس   ف  اناً  خ  نِ ی و   ِع ُْدُهمم یناً یُمب ُخسم  إاِلَّ   ُ طایالشَّ  ِع ُْدُهمُ ی ما و   ِهمم یم 
 و سـازمب مـی آرزومندشـان قطعـاً  و نمبک می گمراه را آنان حتماً  و»ب (119ـ121نساء/ ) ُغُروراً 

 به البته و افند،کش می را ها دام گوشهای حتماً  پس دهم، می فرمان (خرافی اعمال به) را آنان البته
 بـه را طانیش خدا، جز سک هر و «.دهند می رییتغ را خدا نش  یآفر قطعاً  پس دهم، می فرمان آنان

 دهـدب می وعده آنان به[ طانیش] .است دهید انیز اریکآش ضرر با ن،یقیب پس ندیبرگز سرپرستی
 «.دهد نمی وعده آنان به ب،یفر جز طانیش هک حالی در سازدب می آرزومندشان و

 ای )دامت برکاته(: امید صادق داشتن و دوری از امید کاذب در اندیشه امام خامنه
ی قفلها، هیچ  بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی  همه ی من امید و نگاه خوش هتوصی

هـای عینـی اسـت.  گویم یک امید صادق و مّتکی به واقعّیـت توان برداشت. آنچه می گامی نمی
ام، اّما خـود و همـه را از نومیـدی بیجـا و  دوری جسته  اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده

ترین  ای دشمن و فّعال ام و برحذر میدارم... سیاست تبلیغی و رسانه  اذب نیز برحذر داشتهترس ک
سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینـده اسـت. خبرهـای دروغ،  های آن، مأیوس برنامه

هـای امیـدبخش، بـزرگ  ها، پنهـان کـردن جلوه نشان دادن واقعّیت  های مغرضانه، وارونه تحلیل
ی همیشـگی هـزاران   عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محّسنات بزرگ، برنامـه کردن
 9.ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان مّلت ایران است رسانه

 

                                                           
 1397/11/22، خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»بیانیه .  9
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 پنجم: آثار امیدواری

 کند و تأثیر دارد: امید در ابعاد مختلف زندگی انسان جریان پیدا می
 کند. زه عبادت را زیاد میـ امید به محبت الهی در امور معنوی انگی

 شود. های اخروی انگیزه کارهای خیر به نفع مردم می ـ امید به پاداش
 شود. گذاری می ـ امید به سودآوری در امور اقتصادی زمینه ساز کار و تالش و سرمایه

 شود. ساز تالش برای آینده می ـ امید به آینده زندگی )طول عمر یا ازدواج و فرزند و...( زمینه
 اند از جمله: ترین آثار و ابعاد امید در زندگی اشاره کرده قرآن و احادیث به برخی از مهم

 الف: امید به رحمت الهی الزمه ایمان، هجرت و جهاد

 َّ ُِنوا ن  یاّلَّ  إ ُروا ن  یاّلَّ  و   آم  ب  ف جاه  ُْدوا و   هاج  ولِ  اهللِ  ُِ یس 
ُ
ُفلور   اهللُ  و   اهللِ  ر ْحم ت   رمُجو   ی کأ  غ 

 خدا راه در و ردهک هجرت هک سانیک و آورده مانیا هک سانیک قتیحق در»ب (218بقره/ ) م  یر ح
 «.است مهرورز آمرزنده اریبس خدا و دوارند،یام خدا رحمت به آنان اند، نموده جهاد

 ای )دامت برکاته(: امید عامل پیروزی، شادی و حرکت در اندیشه امام خامنه
صحنه بودن مردم استب عامل در صحنه بـودن مـردم، امیـد و  عامل اصلی پیروزی)ما(، در

 9.اطمینان آنهاست
امید به پیروزی، پیشرفت و موفقّیت، هر انسانی را به حرکت  0.امید به انسان شادی میبخشد

 2.کند وادار می

 

                                                           
 1389/16/25بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.  9
 1381/12/16، النبیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان و پرسنل سپاه پاسداران استان گی.  0

 1376/17/24،   بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم کرج. 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10141
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24622
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2858
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 ب: امید به خدا مانع سستی و کوتاهی در جنگ

  وممِ  ابمتِغاءِ  ِف  ت ِهنُوا ال و ل ُمو    ونُواکت   إِ م  المق 
م
ل ُمو   ی َ إِنَُّهمم  ت أ

م
ل ُمو    ماك أ

م
 رمُجلو   ی ال ملا اهللِ  مِن   ت رمُجو    و   ت أ

ل اهللُ     اک و    شـما اگـر(رایز)دبینورز سستی[ دشمن] گروه جستجوی در و»ب (114نساء/ ) ماً یکح   ماً یع 
 زییـچ شـما[ لی]و شندبک می ددر د،یشک می درد شما هک گونه همان(زین)آنان پس د،یشک می درد همواره

 «.است فرزانه دانای خدا، و ندارندب دیام[ بدان آنان] هک دیدار دیام خدا از

 ساز عمل صالح و دوری از شرک ج: امید به مالقات پروردگار در رستاخیز زمینه

 ُم ن ا إِنَّما قُ
 
نَّما إِل    وىحی مم کِمثملُ  ب َّش    أ

 
نم  واِح ْد   إُِه   مم کإِلهُ  أ ِِ ِ  لِقاء   رمُجوای    اک ف م  ُم یَ لم  ر  م  الً  عم م   ع 

ِ ي ال و   صاِلاً  ةِ  کَّشم ِِ ِ  بِِعباو  ح  ْداً  ر 
 
 هستمب شما همانند بشری فقط من»: بگو»ب (111کهف/ ) أ

 پروردگـارش مالقات به سک هر و استب گانهی معبودی معبودتان هک شود می وحی من سوی به
 پروردگـارش عبـادت در را سکـ چیهـ و دهد، انجام ای ستهیشا ارک دیبا پس دارد، دیام همواره

 «.ندکن کیشر

 شود ساز انس با قرآن و نمازگزاری و بخشش اموال می د: امید به پاداش اخروی زمینه

 َّ ِقاُموا و   اهللِ  تاب  ك تملُو   ی ن  یاّلَّ  إ
 
الة   أ ُقوا و   الصَّ ف  نم

 
ا أ قمناُهمم  ِممَّ ز  ا ر  النِ  و   ِْسًّ ةً  و   رمُجلی ةً یع   ِِتلار 

َِ ت ُبور  ِل  ل نم  ُجور ُهمم  ُهمم یو 
ُ
ُهمم ی َزی و   أ لِ ِ  ِمنم   ْد  ُفور   إِنَّ ُ  َ ضم  قتیحق در»ب (29ـ  31فاطر/ ) ورکش   غ 

 آنـان بـه آنچه از و دارند، می پا بر را نماز و [نندک می روییپ و]خوانند می را خدا تابک هک سانیک
 دیـام سـادک بـی ستدی و داد نند،ک می مصرف (خدا راه رد)ارا،کآش و پنهانی م،یا داده «روزی»

 هک[چرا]دبیفزایب شان برای خود بخشش از و بدهد آنان به املک بطور را پاداششان(خدا)تا .دارند
 «.است سپاسگزار بسی[و] آمرزنده اریبس او

 ساز الگوگیری از پیامبر هـ : امید به خدا و رستاخیز زمینه

 ة   اهللِ  ر ُسولِ   ف مم کل      اک ل ق  ْدم و  سم
ُ
ن ة   أ  َ نم  ح  ِخر   ومم  الم  و   اهلل   رمُجوای    اک لِم   اً ریثلك اهلل   ر  كذ   و   اْلم

 بـرای! وسـتکین روییپ(برای ییالگو)خدا، فرستاده(روش)در شما برای نیقیب»ب (21احزاب/ )
 «..نندک می ادی اریبس را خدا و دارند نیبازپس روز و خدا به دیام هک سانیک
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 آمده است.  6مشابه این آیه در سوره ممتحنه آیه  :0ر تذک
 های دیگر نوشتار گذشت. نکات تفسیری آیات این مبحث )پنجم( در قسمت :1تذکر 

 ای )دامت برکاته(: امید مایه پیشرفت در اندیشه امام خامنه
 9.ی پیشرفت است، رسوخ ایمان و امید و اطمینان است آنچه که مایه

 0.محیطی که در آن امید وجود نداشته باشد، ضد پیشرفت استمحیط هرج و مرج و 

مهمترین مانع پیشرفت یک شخص و یک مّلت ، ناامیدی و تاریک دیدن افق استب نه، افق 
 2.توان جلو رفت روشن است و می

  2.تالش، همت و امید که بود، حتمًا پیشروندگی هست
 این اینکه برای جدی، و وسیع تحرک یک به بشود منجر باید خوشبینی و امید وجود ی زمینه

  2بدهد. ثمر امید
ها خصوصیاتی است که اگر در یک ملت باشـد، آن  امید به آینده، تزریق امید به دیگرانب این

 2.پیماید ملت راه تکامل را خوب می
  

                                                           
 1378/14/11، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام. 9

 1383/12/24 آموزان،  های اسالمی دانش  مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اعضای انجمن  بیانات.  0
 1385/16/25،هبری در دیدار نخبگان جوانبیانات مقام معظم ر.  2
 1391/14/13، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران. 2
 1389/14/17،  ی قضائیه . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئوالن قوه2
 1387/16/25، بیانات در دیدار شاعران در ماه مبارک رمضان. 2
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 ششم: آثار ناامیدی

 گذارد: یابد و تأثیر می ناامیدی در ابعاد مختلف زندگی انسان جریان می
 گردد. هدفی می معنا شدن زندگی و بی اامیدی در زندگی موجب بیـ ن

 دهد. ـ ناامیدی در زندگی، انگیزه کار و تالش را در انسان کاهش می
 شود. ساز خودکشی می ـ ناامیدی افسردگی و گاهی زمینه

 کشد. ـ ناامیدی از خدا انسان را به کفر و دوزخ می
 اند از جمله: در زندگی بشر اشاره کرده قرآن و احادیث به برخی از آثار ناامیدی

 ساز عفلت، کفرورزی و دوزخی شدن الف: ناامیدی زمینه

 َّ ِنا رمُجو   ی ال ن  یاّلَّ  إ    ر ُضوا و   لِقاء 
م
نم  اةِ یبِال نُّوا و   ایادلُّ

 
أ م  لنم  ُهمم  ن  یاّلَّ  و   بِها اطم   اغَِلُلو  اتِنلایآ ع 

ولِ 
ُ
واُهمُ  کأ

م
أ ُبو کی نُوااک بِما انلَّارُ  م  َِ  (7-8/ ونسی) و) ما مالقات به هک سانیک قتیحق در»ب 

 و افتنـد،ی آرامـش بـدان و شـدند خشـنود (ایـدن) پسـت زندگی به و ندارند، دیام (زیرستاخ روز
 ردنـد،ک مـی سـبک همـواره آنچه سبب به غافلند، آنان ما (های نشانه و) اتیآ از آنان هک سانیک

 «.!است آتش مقصدشان

 جویی در برابر رهبران الهی ساز بهانه نسبت به آخرت زمینه ب: ناامیدی

  ل    ُتتمىل إِذا و   قال   نات  یب   اتُنایآ ِهمم یع 
ن ا رمُجو   ی ال ن  یاّلَّ آ    ائمِت  لِقاء  وم  هذا ریِ غ   بُِقرم

 
ُ  أ ُم  ب  ِْدُهم  ملا قُل

 م   ل و ُ کی
 
ُ  أ ب  ِْدُه 

ُ
تَّبِعُ  إِ م   ن فمیس تِلمقاءِ  ِمنم  أ

 
خاُ   إِِن  إِل    وىحی ام إاِلَّ  أ

 
ل إِ م  أ ص  ِّب  ُت یع  لذاب   ر   ومم  یل ع 

ظ  شـود، می تالوت آنان بر است روشن هک حالی در ما ات  یآ هک هنگامی و»ب (15یونس/ ) م  یع 
 آن ای اور،یب نیا از ریغ قرآنی»: ندیگو می ندارند، دیام (زیرستاخ روز و) ما مالقات به هک سانیک
 دهـم، رییـتغ را آن خـودم شیپـ از هکـ ست،ین (نکمم) من برای»: بگو(امبریپ ای)« .ده رییتغ را
 را پروردگـارم مـن اگـر هکـ [چـرا]نمبکـ نمـی روییپ شود، می وحی من سوی به آنچه جز(رایز)

 ««.!ترسم می (امتیق) بزرگ روز عذاب از نم،ک نافرمانی
 سوره فرقان آمده است. 21مشابه این مطلب در آیه  تذکر:
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سـاز غییـان و  ی نسبت بـه مالقـات الهـی در رسـتاخیز )و حسابرسـی آن روز( زمینهج: ناامید

 شود سرکشی می

  ی ل وم  و ُُ ِج َّ  لِلنَّاِس  اهللُ  ع  جال ُهمم  الَّشَّ تِعم    اسم
م
لُُهلمم  ِهلمم إِل   ل ُقِضل ریِ بِاْل ج 

 
رُ  أ ن لذ   رمُجلو   ی ال ن  یلاّلَّ  ف 

نا ُهو   ی انِِهمم یُطغم   ف لِقاء  م   و نینفـر رشیپـذ در)مـردم برای خدا(فرض بر) اگر»ب (11 /ونسی) عم
 آنـان بـرای حتمـاً  ،[هـا] یکـین در آنان ییجو شتاب همچون ردک می شتاب ،[ها] بدی(مجازات

 در میگـذار مـی وا ندارند، ما مالقات به دیام هک را سانیک[ لی]و دبیرس می فرا شان(عمر)سرآمد
 «..شوند می سرگردان انشانیطغ در هک حالی

 سوره فرقان آمده است. 21مشابه این مطلب در آیه  تذکر:

 های دنیوی ساز گرفتاری به عذاب د: ناامیدی از رستاخیز زمینه

  ت وما ل ق  ْدم  و
 
رم  َع    أ ِطر تم   الَّیت ةِ یالمق  مم

ُ
ر   أ ومءِ  م ط  ََّ   ال

 
ن های ونُواکی َ ل مم  أ وم ُم  ر   نُُشلوراً  رمُجلو   ی ال نُلوااک ب 

 بود، شده دهیبار (آن بر ها سنگ)بد  باران   هک (لوط قوم)آبادی  به (انکمشر)ن یقیب و» ب(41فرقان/ )
 «.ندارند (مردگان)ردن ک زنده به دییام چیه نکیل (دندید) !اند؟ دهیند را آن هرگز ایآ پس دندبیرس

 هفتم: عوامل امیدآفرین

یعنـی از راهکارهـایی به عوامل امیدآفرین اشاره شده است.  بیت در آیات و احادیث اهل
تواند الگویی بـرای رهبـران، مبلغـان و  برای تقویت روح امید در مردم استفاده شده است که می

افزایـی و بصـیرت  معلمان باشد. البته زیربنای همه این عوامـل و راهکارهـای امیـدآفرین دانش
 ها و نمودهای مختلف است.  افزایی است که دارای شاخه

 راهکارها عبارتند از: مهمترین این عوامل و

 الف: تقویت خداشناسی و خدادوستی

، معرفی خدا و صفات نیکوی او همچون محبت بیت های قرآن و اهل محور اساسی آموزه
گردد این مطلـب  ساز محبت الهی از طرف مردم می و رحمت او نسبت به بندگان است که زمینه
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گـردد  گامی که انسان گناهکار ناامیـد میترین عامل امیدآفرین در دل و روح بشر است. هن مهم
گردانـد و هنگـامی  امید به رحمت و عفو و مغفرت الهی است که روح امید را در دل او زنده می

آورد و بـا  رود و ایمـان مـی که انسان عاشق کماالت، کمال مطلق الهی را بشناسد به سوی او می
 کند. می کند و برای او عبادت و کارهای نیک محبت خدا زندگی می

 َُّنوا ن  یو اّل ش  ْدُّ  آم 
 
 شـتریب را خـدا انـد آورده مانیا هک سانیک[ لی]و»ب (165بقره/ ) هلِلِ  ُحبًّا أ

 «.دارند دوست
 ُم الیت إِ َّ  قُ َُ  و    ص  ُ م  و    یکن ایت و   یایم  َِّ   َم   نمازم براستی»: بگو»ب (162انعام/ ) ی  المعال   ر ِب  هلِل

 «..است انیجهان پروردگار هک است، ییخدا برای مرگم، و ام گیزند و عباداتم[ریسا]و
  ِعُمو   ی و عام   طم َم  ُحِب ِ   َع   الطَّ س و   ماً یتی و   ناً یکِم

 
ِعمُ  إِنَّما اً ریأ  مم کِملنم   ْدُ ینُر ال اهللِ  لِو جم ِ  مم کُنطم

 ریاسـ و میتـی و نوایب به دارند دوستش هک حالی در را غذا و»ب (8ـ  9انسان/ ) وراً کشُ  ال و   ج  َزاءً 
 چیهـ[و]م،یدهـ مـی غـذا خدا ذات بخاطر فقط را شما(ما: ندیگو می هک حالی در. )خورانند می

 «..میخواه نمی شما از سپاسگزاری و پاداشی
 ُم َُوا ن  یاّلَّ  یِعباوِ  ای قُ ْسم 

 
ِهمم   َع   أ َِ ُف نم

 
ن ُطوا ال أ ِفرُ ی اهلل   إِ َّ  اهللِ  ر ْحم ةِ  ِمنم  ت قم نُ  غم  إِنَّل ُ  عاً یج   وب  اّلُّ

ُفورُ  ُهو    د،یـا ردهک روی ادهیز خودتان مورد در هک من بندگان ای: «بگو»ب (53زمر/ )  میالرَّح المغ 
 اریبسـ او تنهـا هکـ آمـرزدب مـی را(گناهـان)آثار تمام خدا هک[چرا]د،ینشو دیناام خدا رحمت از

 «..است مهرورز[و] آمرزنده

 ب: تقویت معادشناسی

رین محورهای آموزش قرآن، معادشناسی است، تقریبًا حدود یـک سـوم آیـات ت یکی از مهم
 قرآن مستقیم و غیر مستقیم مربوط به معاد است.

سـاز  هـای آنهـا زمینه رسی رستاخیز بـه اعمـال نیـک انسـان و پاداش شناخت مرگ، حساب
ای روشـن و  داند و آینـده شود چرا که زندگی را منحصر در حیات مادی نمی امیدواری انسان می

شـود و بـه  بیند لذا بـه کارهـای نیـک تشـویق می پر از نعمت و پاداش اخروی در برابر خود می
 بندد.  مظاهر پرزرق و برق دنیا دل نمی



11   ر، تواصی و امیدصب 

  هِذهِ  ما و   
م
نم  اةُ یال لو   إاِلَّ  ایلادلُّ ار   إِ َّ  و   ل ِعل    و   ل هم ة   ادلَّ ِخلر     ل لِ   اْلم

م
ل ُملو   ی نُلوااک ل لوم  وا ُ یلال عم

 

 آخـرت سـرای قطعـاً  و سـتبین بازی و سرگرمی جز(ایدن) پست زندگی نیا»ب (64عنکبوت/ )
 «.دانستند می (فرض بر) اگر است،(قییحق)زندگی فقط
 َّ ِقاُموا و   اهللِ  تاب  ك تملُو   ی ن  یاّلَّ  إ

 
الة   أ ُقوا و   الصَّ ف  نم

 
ا أ قمناُهمم  ِممَّ ز  ا ر  النِ  و   ِْسًّ ةً  رمُجلو   ی ةً یع   ِِتلار 

َِ ت ُبور  ِل  نم ل   ُجور ُهمم  ُهمم یو 
ُ
ُهمم ی َزی و   أ لِ ِ  ِمنم   ْد  ُفور   إِنَّ ُ  َ ضم  قتیحق در»ب (29ـ  31فاطر/ ) ورکش   غ 

 آنـان بـه آنچه از و دارند، می پا بر را نماز و [نندک می روییپ و]خوانند می را خدا تابک هک سانیک
 دیـام سـادک بـی ستدی و داد نند،ک می مصرف (خدا راه در)ارا،کآش و پنهانی م،یا داده «روزی»

 هک[چرا]دبیفزایب شان برای خود بخشش از و بدهد آنان به املک بطور را پاداششان(خدا)تا .دارند
 «.است سپاسگزار بسی[و] آمرزنده اریبس او

 های بهشتی ج: وعده

 یکی از محورهای امیدآفرین در قرآن، بیان اوصاف بهشت و دعوت به معاملـه خـدا در ایـن
 کند. ای روشن امیدوار می مورد است که مؤمنان را به آینده

ای  
 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  ُم  آم  ُولُّ  ه 

 
ة    َع   مم کأ ذاب   ِمنم  مم کیُتنمج ِِتار 

لل ع 
 
ِمُنلو    م  أ  و   ر ُسلوُِهِ  و   اهللِ بِل تُؤم

ب  ف ُِتاِه ُْدو    ِ  اهللِ  ُِ یس  وال مم
 
َِ  و   مم کبِأ ُف نم

 
ِ  مم کأ ل مم کذل ل ُملو    نملُتمم ك إِ م  مم کلل   ری  خ  ِفلرم ی ت عم  مم کلل   غم

  ِ ِخلم ی و   مم کُذنُو نَّات   مم ک ْدم مر ج  ا ِمنم  یِت  متِه  نمهارُ  َت 
نَّاِت   ف ب ةً یط   ن  کم َا و   اْلم  زُ  کذلِل ع  ْدم    ج  لوم  المف 

 ییراهنمـا دادوسـتدی بـه را شما ایآ! دیا آورده مانیا هک سانیک ای»ب (11ـ  12صف/ ) مُ یالمع ظ
 و امـوال بـا و دیـآور مـانیا اش فرستاده و خدا به !دهد؟ نجات کدردنا عذاب از را شما هک نمک

 تان(گناهان)امدهاییپ تا .دیبدان اگر است بهتر شما برای نیا دبینک جهاد خدا راه در تانیها جان
 و اسـت روان ش[ درختـان]ریز از نهرها هک(بهشتی)های بوستان در را شما و امرزدیب شما برای را
 «..است بزرگ ابییامک نیا ندبک وارد ماندگار(ژهیو)های بوستان در زهیکپا های خانه رد

 پیروزی   د: وعده

 های الهی به پیروزی مؤمنان تأثیر روانی زیادی در امیدوار کردن آنان دارد: وعده
ای  
 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  وا إِ م  آم  قم ْدام   ث ِبتم ی و   مم کنمُُصم ی اهلل   ت نمُُصُ

 
 هک سانیک ای»ب (7محمد/ ) مم کأ

 «.دارد می استوار را تانیها گام و ندبک می اریی را شما د،ینک اریی را خدا(نید)اگر! دیا آورده مانیا
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  لللرى و خم
ُ
للل َُتِبُّون هلللا  أ لللتم    و   اهللِ  ِملللن   ن ُصم  للل و      یلللق ر ف  َِّشِ

ِمن ب  مُملللؤم ب (13صـــف/ ) ی  ال
 روزییـپ و خـدا جانـب از اریی(آن هک بدهد، ماش به)دیدار دوست را آن هک گریید(نعمت)و»

 «.!ده مژده را مؤمنان و استب کینزد

 ای )دامت برکاته(: امام خامنه  های الهی در اندیشه امیدآفرینی وعده
وا اهلل  ی نُُصُکمکه  ستناپذیر خدا ی تخّلف وعده ُق ِمن  اهللِ قلیاًل  ،اِ  ت نُُصُ م ن ا ص ْد  ؟ و 

ن  چه کسی از خدا درست ی  تر است؟ وعدهچه کسی از خدا راستگو تر اسـت؟ خـدا میگویـد: ا 
ی  َتنُصُروا اللَه َینُصرُکمب اگر شما نصرت کردید خدا را، یعنی به سـمت تمـّدن اسـالم و جامعـه

ی امید. پـس عنصـر سـّوم  اسالمی و تحّقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما را یاری میکندب نقطه
 9.، وجود داردی امید است هم که وجود نقطه

 های آنها و شکست دشمنان ها و کامیابی ها و پیروزی هـ : یادآوری تاریخ رهبران و امت 

 تا یِ َِئ ت    ف ة  یآ مم کل      اک ق  ْدم ُُ  َِئ ة   اَلم ق  ِ ب  ف تُقات رى و   اهللِ  ُِ یس  خم
ُ
ة  اک  أ ن ُهمم یل َِر  وم   ِهمم یِمثمل ل ر 

م
 یر أ

ِ   ْدُ یؤ  ی اهللُ  و   یِ المع   ِ   ف إِ َّ  شاءُ ي م نم  هِ بِن ُصم ةً  کذل وِل  ل ِعْبم 
ُ
صارِ  ِْل

بم
 در نیقـیب»ب (13عمـران/  آل) اْلم 

 در گروهی،: بود شما برای(عبرتی و)ای نشانه شدند، رو به رو هم با(بدر جنگ در)هک گروهی دو
 ربرابـ دو را ان(مـؤمن)آن خـود، چشم با هک بودند، افرک گرید[ گروهی]و ردبک می جنگ خدا راه

 در قطعـاً . نـدک مـی دییـتأ ش،یاری با بخواهد،(و بداند ستهیشا)را سک هر خدا، و. دندید می آنان
 «..است عبرتی نشیب صاحبان برای(ماجرا)نیا

 وم     إِل اذمه  م ىغ إِنَّ ُ  َِرمع  ُم   ط  ُق ُم  ف   م   إِل کل   ه 
 
هم ْدِ  و   ىکت  َز   أ

 
ِِ   إِل کیأ شل کر  ت خم راهُ   ف 

 
 ة  یلاْلم  َ لأ

ىکلم ا ب  کَ    ْبم ب ر   ُثمَّ   ع ىص و   ذَّ وم
 
ىعي أ َّش     َم ن ا َ قال    َ ناوى َ ح 

 
ُِّ  أ َعم  مُ کر 

هُ   اْلم  ذ  خ 
 
ةِ  ال  کن   اهللُ  َ أ ِخر   اْلم

ول و  
ُ ِ   ف إِ َّ   اْلم ةً  کذل نم  ل ِعْبم   او هکـ بـرو فرعـون سـوی بـه(هکـ)»ب (17ـ26نازعات/ ) شیم  لِم 

 را تـو(هکنیا)و !هست؟ افتنی رشد [و شدن کپا به لییم] تو برای ایآ»: بگو و .است ردهک انیطغ
 را تـر بـزرگ (آسای معجزه) نشانه (موسی) و«!بهراسی؟ پس نمک ییراهنما پروردگارت سوی به

                                                           
 1398/13/11، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان.  9
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 جمـع(را مـردم)و .ردک پشت وششک با سپس .نمود نافرمانی و ردک بیذکت[ لی]و .اندینما او به
 و نیبازپسـ مجـازات به را او خدا پس« .هستم شما واالتر دگارپرور من»: گفت و داد، ندا و ردک

 «..بهراسد هک سیک برای است عبرتی(امور) نیا در قطعاً  .ساخت گرفتار نینخست

 و: الگوگیری از پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسالم

 ة   اهللِ  ر ُسولِ   ف مم کل      اک ل ق  ْدم لو  سم
ُ
لن ة   أ  َ لنم  ح  ل و   اهلل   رمُجلوای    اک لِم  ِخلر   ومم  الم  اً ریثلك اهلل   ر  كلذ   و   اْلم

 سـانیک بـرای! وسـتکین روییپ(برای ییالگو)خدا، فرستاده(روش)در شما برای نیقیب»ب (21احزاب/ )
 .6و مشابه آن در سوره ممتحنه/ « .نندک می ادی اریبس را خدا و دارند نیبازپس روز و خدا به دیام هک

بران الهی به ویژه پیامبر اسالم و ناکامی دشمنان راه خدا تأثیر های پیام توجه به پیروزی تذکر:
 روانی زیادی در امیدواری مؤمنان دارد.

 ز: آینده روشن تاریخ )مهدویت امیدآفرین(

  یاّلَّ  ُهو   ُ رمس 
 
ُ  أ  ِق  نِ یو و    بِالمُه ْدى ر ُسوُه 

م
ِهر هُ ِل  ال ِ  رِه  ك ل وم  و    ِ کِ  نِ یادلِ  َع    ظم ب (33توبه/ )    وکالمُمَّشم

 گردانـدب روزیـپ[ها] نید همه بر را آن تا فرستاد، حق نید و تیهدا با را اش فرستاده هک است سیک او»
 «.  .باشند ناخشنود انکمشر چه گر و

 سوره صف آمده است. 9سوره فتح و آیه  28تذکر: مشابه این مطلب در آیه 

 نکات تفسیری
 پشت از را خود چهره ها تیواقع شود، تر آسان طاتارتبا و ندک شرفتیپ بشر دانش چه هرـ 1

 روزیپ و ردیگ می فرا را جا همه حق و شود می برطرف موانع و دهد می نشان بهتر مسموم غاتیتبل
 و خیتـار ریمسـ خـالف بر حق دشمنان تکحر آری،. نباشند لیما دشمنان هک چند هر شود، می

 .است موکمح ستکش به ت،ینها در و بوده نشیآفر های سنت
 و منطقـی روزییـپ ه،یـآ نیا در اسالم روزییپ از مقصود هک باورند نیا بر مفسران برخیـ 2

 .است شده ارکآش جهان در نونکا هک است استداللی
 هکـ دارنـد دهیـعق قـرآن، در «اظهـار» ماده استعمال موارد به توجه با مفسران از گرید برخی

 .است ظاهری و نییع عملی، روزییپ مقصود،
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 تمـام در هک شود می گرید انیاد بر اسالم جانبه همه روزییپ شامل هیآ هک رسد می نظر به اما
 حال در جیتدر به جهان در اسالم شرفتیپ با هک است تییواقع ن،یا و افتی خواهد تحقق جهان
 .است تحقق
 -عصـر امـام هکـ ابـدی می تحقق فوق هیآ محتوای زمانی است آمده متعددی ثیاحاد درـ 3

 .ندک ظهور -فرجه فی تعالی الله عجل محمد آل مهدی
 تحقـق هیآ نیا محتوای لیتأو هنوز! سوگند خدا به: »است آمده صادق امام از ثییحد در

 سـیک نـد،ک امیـق او هکـ هنگامی و ندک خروج قائم هک ردیپذ می تحقق زمانی تنها و است افتهین
 9.«ماند نخواهد باقی جهان در خدا رکمن و افرک

 در جیتـدر به و شده آغاز اسالم صدر از اسالم عملی و منطقی روزییپ هک است وشنر البته
 روزییپ و هیآ املک تحقق هک است آن ثیاحاد نیا مقصود و است، افتنی تحقق و شرفتیپ حال

 .بود خواهد مهدی حضرت زمان در اسالم یینها
 .است روشن خیتار فرجام هک دیباش حق نید یینها روزییپ پی درـ 4

 ای )دامت برکاته(:  همبستگی امید و انتظار در اندیشه امام خامنه
ـرف داردب وجود ای قطعی ی آینده یک اینکه به اعتقاد یعنی انتظار امید، یعنی انتظار  نیـاز ص 

 مهّمـی بسـیار جایگـاه فـرج انتظار ما، معارف ما، روایات در لذا است، سازنده انتظار، نیستب
 2.برد ی عظیمی است که انسان را پیش میامید، آن نیرو]و[  0دارد.

  

                                                           
ه ما نزل تأویلها بعد و ال ینزل تأویلها حتی یخرج القائم فاذا خرج القائم لم یبق کافر بالّله العظيیم» :لصادقعن ا. 9  «و اللَّ

 و مجمع البیان، ذیل آیه. 337، ص 2چنین ر. ک: تفسیر صافی، ج  (ب هم211، ص 2)نور الثقلین، ج 
 1399/11/21حضرت امام زمان)عج(، . سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت والدت  0
 1388/16/18، ها بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه.  2
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 ای )دامت برکاته(: اعتقاد به مهدویت مایه امید در اندیشه امام خامنه
امید   فداه روحی  الله بقیه حضرت 9.کند اعتقاد به مهدی موعود، دلها را سرشار از نور امید می

 0.است  بشریت  فردای
 2.آید می وجود به امیدی دلشان رد بشر، و تاریخ عظیم منجی   این والدت یاد با

 2.ی شعبان، مظهر امید به آینده است نیمه

 الله عّجل) الّزمان    صاحب حضرت حق، حضرت مطلق ولّی  ی وسیله به نهایی اصالح به امید
 2.است تخّلف قابل غیر امید( فداه ارواحنا و فرجه تعالی

ترین شرایط، دل را خالی از  ر سختی مهدوّیت طبق اعتقاد تشّیع، د یک نفر معتقد به مسئله
 2.ی امید همواره وجود دارد امید نمیداند و شعله

 هشتم: موانع امیدواری مثبت

 در آیات و احادیث به موانع امیدواری مردم اشاره شده است از جمله:

 الف: کفر

ُبوا ب ِن  ای وا اذمه  َُ ََّ ت ح  خ و   وُسف  ی ِمنم  ف 
 
ُسوایت   ال و    ِ یأ

 
وم  ِمنم  أ ُس یی ال إِنَّ ُ  اهللِ  ِح ر 

 
ِح  ِمنم  أ وم  اهللِ  ر 

وممُ  إاِلَّ   و دبیـنک جستجو برادرش و وسفی از و د،یبرو! پسرانم ای»ب (87/ وسفی) َُِرو   اکالم  المق 
 دیناام خدا رحمت از(سیک)افران،ک گروه جز هک[چرا]دبینشو دیناام خدا رحمت [و شیگشا]از

 «.شود نمی

                                                           
 1381/17/31، شعبان دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمهبیانات مقام معظم رهبری در .  9
 1371/11/17، پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا.  0
 1374/11/17. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 2
 1397/12/11، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران.  2
 1397/12/11. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران، 2
 1394/13/14 (الله و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه  راسم بیستبیانات مقام معظم رهبری در م. 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2576
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39480
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 نکات تفسیری
 زیـن شیگشـا و رحمـت معنـای بـه و اسـت تّنفس و جان معنای به اصل در «حَرْو » واژه .1

 او َنَفـس و شـود می دهیدم انسان در ای تازه جان و روح التکمش شیگشا هنگام در رایز) دیآ می
 .9است ارک شیگشا و راحت رحمت، معنای به جا نیا در و( شود می آزاد

 و است او قدرت به اعتماد عدم دهنده اننش ارها،ک شیگشا در خدا لطف و رحمت از أسی .2
 نـهیزم نیـا در هک ثییاحاد از زین و شده دانسته افرانک صفات از الهی رحمت از دییناام هک نیا از

 .0باشد می رهیبک گناهان از خدا رحمت از دییام نا و أسی هک شود می استفاده ده،یگرد وارد
 گر برانی و گـرم بنـده مخلـص خـوانی

 رفـت دیلطف تو کجا شـا از در   دینا ام
 

 ستیاز حضرت سلطانی ن میدیروی نوم 
 سـتیتو ببخشای که درگـاه تـو را ثـانی ن

 

 ب: جهل و غفلت )عدم بصیرت( 

 َّ ِنا رمُجو   ی ال ن  یاّلَّ  إ    ر ُضوا و   لِقاء 
م
نم  اةِ یبِال نُّوا و   ایادلُّ

 
أ م  لنم  ُهمم  ن  یاّلَّ  و   بِها اطم   اغَِلُلو  اتِنلایآ ع 

ولِ 
ُ
واُهمُ  کأ

م
أ ُبو کی نُوااک بِما انلَّارُ  م  َِ  (7-8/ ونسی) و) ما مالقات به هک سانیک قتیحق در»ب 

 و افتنـد،ی آرامـش بـدان و شـدند خشـنود (ایـدن) پسـت زندگی به و ندارند، دیام (زیرستاخ روز
 د،ردنـک مـی سـبک همـواره آنچه سبب به غافلند، آنان ما (های نشانه و) اتیآ از آنان هک سانیک

 «.!است آتش مقصدشان

 نکات تفسیری
 بـه دلبسـتگی اخـروی، هـای نعمت به نداشتن دیام و معاد به نداشتن مانیا جهینت قت،یحق در .1

 .است آتش سرانجامش و عملی آلودگی اش ثمره هک است، آن به اکات و مادی و محدود اییدن نیا
 عـدم اش ثمـره  هک استخد از گانگییب سرچشمه الهی، های نشانه و اتیآ از غفلت .2

 آتـش جـز زییچ ها نیا سرانجام و است گناه و فساد و ظلم به آلودگی و تیمسئول احساس
 .ستین

                                                           
 .58، ص 11. تفسیر نمونه، ج  9
 . ر. ک: گناهان کبیره، مبحث یأس. 0
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 :دارد وجود اساسی شرط دو آتش، از نجات و جامعه اصالح برای .3
 مجازات از ترس و تیمسئول احساس دو، نیا بدون و معادب و خدا به مانیا های هیپا تیتقو

 .شود می نکرممیغ اجتماعی اصالحات و رود می نیب از
 نیـا اگـر و دارد جامعه و فرد اصالح در دییمف نقش و است ارسازک آخرت به دیام .4

 و نـدک مـی دگرگون را انسان ارکاف و زندگی تمام برسد، معاد به مانیا و نیقی مرحله به دیام
 .دهد می جهت
 :از اند عبارت شدن دوزخی عوامل .5

 آنب های پاداش به نداشتن دیام و معاد ارکان( یک
 ابیدن زودگذر زندگی به شدن راضی( دو
 الهیب اتیآ از غفلت( سه

 .انسان ناپسند ردک عمل( چهار

 های شیطانی ج: وسوسه

 َّر   مُ کِع ْدُ ی طا ُ یالش قم ُمرُ ی و   المف 
م
شاءِ  مم کأ حم ةً  مم کِع ْدُ ی اهللُ  و   بِالمف  ِفر  غم الً  و   ِمنم ُ  م   واِسع   اهللُ  و   َ ضم

ل  دهدب می فرمان زشت[ار  ک] به و دهدب می ازمندیین وعده را شما طان،یش»ب (268بقره/ ) م  یع 
 «..داناست شگرییگشا خدا و دهدب می شما به فزونی و آمرزش وعده خود جانب از خدا[ لی]و

 نکات تفسیری
 هکـ طـور همـان ن،یبـرا بنـا اسـتب گر وسوسه و ریشر موجود هر معنای به «طانیش» واژه .1

 و دیــپل هــای انســان برخــی شــامل شــود، مـی جّنــی هــای طانیشــ و «سیابلــ» شــخص شـامل
 .شوند می گرانید اریکوکین مانع خود زیآم وسوسه سخنان با هک شود می زین صفت طانیش

 برابـر در میتسل و فطرت از انحراف نانه،یب وتهک و بازدارنده منفی، رکتف نوع هر سرچشمه .2
 بلندنظرانـه، و کمحـّر  سـازنده، مثبـت، رکـف هرگونـه سرچشمه اّما ،است طانییش های وسوسه

 .است ییخدا کپا فطرت و الهی الهامات
 آن اثـر اسـت، الهـی هـای سنت و نشیآفر نیقوان برخالف طانییش های وسوسه هک جا آن از
 اش جـهینت و است فطرت و نشیآفر با هماهنگ پروردگار، های فرمان اّما است، آور انیز و منفی

 .است بخش سعادت زندگی و اتیح
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 نیـا و شـود می ثروت شدن مک موجب بخشش و انفاق هک دیآ می نظر به ظاهری نگاه در .3
 ضـامن انفـاق هکـ میشو می متوجه عیوس دید و دّقت با ولی است، طانییش نانهیب وتهک نظر همان
 آن افراد تماع،اج شرفتیپ با و استب عمومی شرفتیپ و اجتماعی عدالت میکتح اجتماع، بقای

 .است الهی نانهیب واقع نظر همان نیا و بودب خواهند شیآسا و رفاه در زین
 نـد،ک می مک شما هیسرما از زییچ ظاهر به چه اگر انفاق هک دهد می توجه مسلمانان به قرآن

 .دیافزا می شما های هیسرما بر ییزهایچ معنوی، نظر از هم و مادی نظر از هم واقع، در
 در د،یـننما بخشش تا ترساند می فقر از را انسان و دهد می وعده فقر رفع مورد در طانیش .4
 قـدرت هکـ گـو راست خدای اما نداردب را ها وعده دادن انجام قدرت و گوست دروغ او هک حالی

 .دهد می افزونی و بخشش وعده ارکوکین انسان به دارد شگرییگشا

 د: تبلییات دشمنان کافرکیش

  رم  ل ق  ْدم  و
 
لمناأ ِم ِ   إِل نُوحاً  س  ُب ُْدوا ق وممِ  ای َ قال   ق وم   هُ ریُ غ   إُِه   ِمنم  مم کل   ما اهلل   اعم

 
تَُّقلو    َ لال أ  َ قلال   ت 

 
ُ ل  ُرواک ن  یاّلَّ  المم  ِم ِ  ِمنم  ف   م   ْدُ یری مم کِمثملُ  ب َّش    إاِلَّ  هذا ما ق وم

 
ُ  ی أ ضَّ ل   ت ف  ل   اهللُ  شاء   ل وم  و   مم کیع  نمل َز 

 ْل  
 ِ نا ما ةً کم الئ ِمعم ل آبائِن ا  ف بِهذا س  وَّ

ُ   إاِلَّ  ُهو   إِ م  ی  اْلم  َُِّصوا ِجنَّة   بِ ِ  ر ُج یتَّ  بِ ِ  ف ت   مؤمنـون/ ) ی  ح ح 
 پرسـتش را خـدا[!  مـن] قـوم ای: گفت و مبیفرستاد قومش سوی به را نوح نیقیب و»ب (23ـ  25

 و« !د؟ینک نمی(ییپارسا و)ودنگهداریخ ایآ پس ستبین شما برای او جز معبودی چیه هک د،ینک
 بـر خواهد می هک ست،ین شما مثل بشری جز(نوح)نیا: «گفتند دند،یورز فرک هک قومش اشراف

 فـرود فرشـتگانی حتمـاً  ،(بفرستد امبرییپ) خواست می خدا (فرض بر) اگر دبیجو برتری شما
ــی ــا)آوردب م ــاین در(م ــت انک ــود نینخس ــا خ ــن را نی ــا دهینش ــتین او !می ــز س ــردی ج ــ م  در هک
 «.دیشکب انتظار او (بهبودی ای مرگ) برای مّدتی تا پس استب جنون(حالت)وی
ُتمم  ما قالُوا نم

 
ل   ما و   ِمثملُنا ب َّش    إاِلَّ  أ نم َز 

 
نُ  أ لُتمم  إِ م  ء   ش   ِملنم  اللرَّْحم نم

 
ب (15/ سیـ) ِذبُو   کلت   إاِلَّ  أ

 فـرو زییـچ چیه مهر گسترده(خدای)و د،یستین ما همانند بشری جز شما»: گفتند(آبادی اهل)»
 «. !دییگو نمی دروغ جز شما است، نفرستاده
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 هـ : نیرنگ بازی منافقان

  مُمناَُِقو    ُقوُل ی إِذم  و ر ض   قُلُوِِِهمم   ف ن  یاّلَّ  و   ال ن ا ما م  احـزاب/ ) ُغلُروراً  إاِلَّ  ر ُسلوُُهُ  و   اهللُ  و ع  ْد 
 و خدا»: گفتند می است، مارییب[ نوعی] شانیها دل در هک سانیک و منافقان هک هنگامی و»ب (12

 «.اند نداده وعده ما به بیفر جز اش فرستاده

 و: سستی و تنبلی

  وممِ  ابمتِغاءِ  ِف  ت ِهنُوا ال و ل ُمو    ونُواکت   إِ م  المق 
م
ل ُمو   ی َ إِنَُّهمم  ت أ

م
ل ُمو    ماك أ

م
 رمُجلو   ی ال ملا اهللِ  مِن   ت رمُجو    و   ت أ

ل اهللُ     اک و    شـما اگـر(رایز)دبینورز سستی[ دشمن] گروه جستجوی در و»ب (114نساء/ ) ماً یکح   ماً یع 
 زییـچ شـما[ لی]و شندبک می درد د،یشک می درد شما هک گونه همان(زین)آنان پس د،یشک می درد همواره

 «.است فرزانه دانای خدا، و ندارندب دیام[ بدان آنان] هک دیدار دیام خدا از

 موشی مرگ و قیامتز: فرا

  هُ  اهللُ  لُِف یم  ال اهللِ  و عم ْد   نَّ کل و   و عم ْد 
 
ل ُمو   ی ال انلَّاِس  ث   کأ ل ُمو   ی عم    ِمن   ظاِهراً  عم

م
نم  اةِ یال  و   ایادلُّ

نِ  ُهمم  ةِ  ع  ِخر   تخّلـف اش وعـده از خـدا خداسـتب وعـده (نیا)»ب (6ـ  7روم/ ) اغَِلُو    ُهمم  اْلم
 داننـد، می را (ایدن) پست زندگی از ظاهری (آنان رایز) .دانند نمی مردم رشتیب نکیل و ورزدب نمی

 «..غافلند آخرت از خود آنان هک حالی در
  ا َض  ب   و ث الً  نل  لمق  ُ  ن یِس  و   م  م ِه  و   المِعظام   حم ی م نم  قال   خ  ُم  م  یر  ایییم  قُ ها یاّلَّ  ه 

 
أ مش  ن
 
ل   أ وَّ

 
ة   أ رَّ  م 

ِ  ُهو   و    کب
ق   ُِ

لم ل خ   و ردهکـ فرامـوش را خود نشیآفر و زد مثلی ما برای و»ب (78ـ  9/ سی) م  یع 
 آن سیک»: بگو« !سازد؟ می زنده است دهیپوس آن هک حالی در را استخوان نیا سیک چه: «گفت

 .«.داناست نشییآفر هر به او و آوردب دیپد را وی بار نینخست هک ند،ک می زنده را

 های الهی  و از دست دادن رحمت ح: هنگام امتحانات با شرور

 ُنلو ی ُؤس  ق  ُّ ف  ُ  الَّشَّ ََّ ِ و  إِ م م   ریم
م
اُ  ِمنم ُواعءِ اْل َم ن ِ

ُم اْلم
 
أ َم انسـان از »(ب 49)فصـلت/   ال ي 

 «.شود شودب و اگر بدی به او رسد، پس بسیار ناامید ]و[ مأیوس می خواستن نیکی ملول نمی
   َا م ن ِ

ذ قمن ا اْلم
 
ناها مِنمُ  إِنَُّ  ل  ُؤس  ك ُفور و  ل ِِئم أ و اگـر از جانـب خـویش، »(ب 9)هود/  مِنَّا ر ْحم ًة ثُمَّ ن  َز عم

 «.رحمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او برگیریم، قطعًا او بسیار ناامید ]و[ ناسپاس خواهد شد!
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 نهم: راهکارهای رفع موانع امیدواری

ان راهکارهای رفع موانع امیدواری را اسـتفاده کـرد کـه تو می بیت از آیات و احادیث اهل
 ترین آنها عبارتند از: مهم

 ـ ایمان به خدا )دوری از کفر و شرک(1

تـرین  محور اساسی قرآن دعوت به توحید و دوری از شرک و کفر است که ایـن مطلـب مهم
 کند. مانع امیدواری یعنی کفر را برطرف می

 ُم ن ا إِنَّما قُ
 
نَّما إِل    وىحی مم کثملُ مِ  ب َّش    أ

 
نم  واِح ْد   إُِه   مم کإِلهُ  أ ِِ ِ  لِقاء   رمُجوای    اک ف م  ُم یَ لم  ر  م  الً  عم م   ع 

ِ ي ال و   صاِلاً  ةِ  کَّشم ِِ ِ  بِِعباو  ح  ْداً  ر 
 
 هسـتمب شما همانند بشری فقط من: بگو »ب (111کهف/ ) أ

 پروردگـارش مالقات به سک ره و استب گانهی معبودی معبودتان هک شود می وحی من سوی به
 پروردگـارش عبـادت در را سکـ چیهـ و دهد، انجام ای ستهیشا ارک دیبا پس دارد، دیام همواره

 «.ندکن کیشر
 ُم ِعُظ  إِنَّما قُ

 
ة   مم کأ  م  بِواِح ْد 

 
َِّ  ت ُقوُموا أ ثمن هلِل ت ف   ُثمَّ   َُراوى و    م   إِ م  ِجنَّلة   ِمنم  مم کبِصاِحبِ  ما ُرواکت 

ذاب   ی ْد  ی ی  ب   مم کل   ر  ین ذ إاِلَّ  ُهو  
 پنـد (زیـچ) کیـ بـه فقـط را شـما: بگو»ب (46سبأ/ )  ْد  یش  ْد ع 

 (امبریپ) شما نیهمنش هک دینک رکتف سپس د،یزیبپاخ خدا برای کی کی و دو دو: هکنیا دهم، می
 «. !ستین دیشد عذاب(دنیفرارس)از شیپ هشدارگری جز شما برای او نداردب جنونی چیه

 ای توکل مایه امیدواری در اندیشه امام خامنه یاد خدا و
  9.دمد بخشد و نور ایمان و امید در آن می های افسرده را فروغ می یاد خدا دل
  0.های مهّم امید عبارت است از توّکل به خدای متعال یکی از مایه

ما یك لحظه از کمك الهی مایوس نشدیم، و امیدوارم تا آخر هم یـك لحظـه از ایـن کمـك 
 2.ایوس نشویمم

                                                           
 1384/11/19، پیام به کنگره عظیم حج. 9
 1398/17/17، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی. 0
 1387/14/26م(، السال علی )علیهبیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد حضرت .  2

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=200
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3531
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 ـ دعوت به علم و بصیرت2

، فراخوان به سـوی علـم و بیت و اهل ترین محورهای دعوت قرآن و پیامبر یکی از مهم
بصـیرتی  بصیرت و تشویق دانشمندان است که این مطلب زمینه ساز رفـع جهـل و غفلـت و بی

 شود که یکی از موانع مهم امیدواری شمرده شد . می

عِ ی َ ُنوا ن  یاّلَّ  اهللُ  رم وتُوا ن  یاّلَّ  و   مم کِمنم  آم 
ُ
ر جات   المِعلمم   أ  از سانیک خدا هک»ب (11مجادله/ ) و 

 «.برد می باال ییها رتبه به شده، داده دانش آنان به هک را سانیک و اند آورده مانیا هک را شما
 ُم ت وِ ي ه  ل ُمو   ی ن  یاّلَّ  یَم ل ُمو   ی ال ن  یاّلَّ  و   عم  سانیک با دانند می هک سانیک ایآ»ب (9زمر/ ) عم

 «..شوند می رکمتذ خردمندان فقط! سانند؟کی دانند نمی هک
 ُم ت وِ ي ه  ىم یَم عم

  ریُ اْلم ص و    اْلم 
 
ت ف   َ ال أ  پـس! ند؟یمساو نایب و نایناب ایآ»ب (51انعام/ ) ُرو   کت 

 «.د؟ینک نمی رکتف چرا

ر ْحم ة   و   ُه ْدىً  و   لِلنَّاِس  ب صائِرُ  هذا  ِ ومم  ل  نشیـب های لیدل(قرآن)نیا»ب (21/ هیجاث) وقُِنو   ی ق 
 «.آورند نیقی هک گروهی برای است رحمتی و رهنمود و استب مردم برای آور
 ُم ِ  قُ ب هِذه وا  ىلیس  ُعل وم

 
ن لا ة  ری  ب صل  َع   اهللِ  إِل   أ

 
ب ع لن م لنِ  و   أ بمحا    و    اتَّ ن لا ملا و   اهللِ  ُسل

 
 مِلن   أ

 ِ مُمَّشم  روییـپ مرا سک هر و من هک! است من راه نیا: بگو(امبریپ ای)»ب (118/ وسفی) یکال
 انکمشـر از مـن و است منّزه خدا و مبیخوان می فرا خدا سوی به(را مردم)شناخت، با ند،ک می

 «.ستمین

 ـ دشمن شناسی )شیاغین، کفار و منافقان(3

شـوند و یـا  واری مثبـت میها و تبلیغات خود مـانع امیـد شیطان و کفار و منافقان با وسوسه
 سازند. کنند و او را منحرف می امیدهای خیالی و انحرافی به انسان القاء می

 های متعدد قرآن یادآوری کرده است.  خدای متعال خطر شیاطین و کفار و منافقان را در آیات سوره
ای  

 
ایأ ا واکُ  انلَّاُس  ه  رمِض  ِف  ِممَّ

الالً  اْلم  ل ُخُطلواِت  بُِعوات تَّ  ال و   باً یط   ح  ل ُْدو   مم کلل   إِنَّل ُ  طا ِ یالشَّ  ع 
 هـای گـام از و دبیبخور است زهیکپا و حالل ن،یزم در آنچه از! مردم ای»ب (168بقره/ ) ی  ُمب
 «.شماست برای ارکآش دشمنی او، هک دبینکم روییپ طان،یش



   12 فصل اول: امیدواری

 . آمده است.سوره انعام و.. 142سوره بقره و آیه  218مشابه این مطلب در آیه  :0تذکر 
 های توبه و منافقون و... مراجعه کنند.  برای شناخت خطرات کافران و منافقان به سوره :1تذکر 

 ـ دعوت به مجاهدت و تالش )و دوری از سستی و تنبلی(4

 مم
 
لبمُتمم  أ َِ  م  ح 

 
ُخلُوا أ  نَّلة   ت ل ْدم

م
لا و   اْل ل لمِ ی ل مَّ ل ُْدوا ن  یلاّلَّ  اهللُ  عم ل لم  ی و   مم کِملنم  جاه  لابِرا عم   نیلصَّ

 هکـ را شـما از سانیک هکآن حال و شد، دیخواه بهشت وارد هک دیپنداشت ایآ»ب (142عمران/  آل)
 «.است نساخته معلوم را انیبایکش و نداشته، معلوم اند، ردهک جهاد
  اه ِْدُ ی َ إِنَّما جاه  ْد   م نم  و  ِ َِ ِن  اهلل   إِ َّ  نِل فم نِ  ل غ   وشـشک سکـ هـر و»ب (6)عنکبـوت/  ی  المعلال   ع 

 «. است ازین بی انیجهان از خدا مسلماً  هک[چرا]استب ردهک وششک خودش برای تنها پس ند،ک
 َّ ُِنوا ن  یاّلَّ  إ ُروا ن  یاّلَّ  و   آم  ب  ف جاه  ُْدوا و   هاج  ولِ  اهللِ  ُِ یس 

ُ
ُفلور   اهللُ  و   اهللِ  ر ْحم ت   رمُجو   ی کأ  غ 

 خدا راه در و ردهک هجرت هک سانیک و آورده مانیا هک سانیک قتیحق در»ب (218بقره/ ) م  یر ح
 «. است مهرورز آمرزنده اریبس خدا و دوارند،یام خدا رحمت به آنان اند، نموده جهاد

های اخروی نیکوکـاران  کند و پاداش آیات زیادی از قرآن که دعوت به عمل صالح می تذکر:
 هد این مطلب باشد.تواند شا شمارد می )محسنین( و صابران و... را بر می

 ای )دامت برکاته( ضرورت نگاه امیدوارانه جوانان به آینده در اندیشه امام خامنه
شما جوان هستید ، مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه بدبینانه و نومیدانه. اگر 

تحرکی و انزواء اسـتب  عملی، بی دنبالش بیشد، به « ای دارد چه فایده»نگاه نومیدانه و بدبینانه شد، نگاه 
 9.خواهد مطلقًا دیگر حرکتی وجود نخواهد داشتب همان چیزی است که دشمن می

 0.جوان، مظهر نشاط و امید است

ویژه جوانان یکی از نیازهای اصلی در بخـش فرهنـگ  تقویت امید به آینده در میان مردم، به
 2.توانند تأثیرگذاری باالیی داشته باشند می عمومی است که امامان جمعه در این زمینه
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 ـ یادآوری مرگ و معاد )حسابرسی و دوزخ و بهشت(5

 اندازد تا از خواب غفلت بیدار شود. قرآن کریم در آیات زیاد انسان را به یاد مرگ و معاد می
های اخروی )مثل بهشت  همانطور که گذشت غفلت از معاد مانع امیدواری انسان به پاداش

 آورد. رو به کارهای نیک روی نمی شود از این .. ( میو.
 َّ ِقاُموا و   اهللِ  تاب  ك تملُو   ی ن  یاّلَّ  إ

 
الة   أ ُقوا و   الصَّ ف  نم

 
ا أ قمناُهمم  ِممَّ ز  ا ر  النِ  و   ِْسًّ ةً  رمُجلو   ی ةً یع   ِِتلار 

َِ ت ُبور ِل  ل نم  ُجور ُهمم  ُهمم یو 
ُ
ُهمم ی َزی و   أ لِ ِ  ِمنم   ْد   قتیحق در»ب (29ـ  31فاطر/ ) ور  کش   ُفور  غ   إِنَّ ُ  َ ضم

 آنـان به آنچه از و دارند، می پا بر را نماز و [نندک می روییپ و] خوانند می را خدا تابک هک سانیک
 دیـام سـادک بـی ستدی و داد نند،ک می مصرف (خدا راه در) ارا،کآش و پنهانی م،یا داده« روزی»

 [چـرا]دبیفزایب شان برای خود بخشش از و بدهد آنان به املک بطور را پاداششان (خدا) تا. دارند
 «..است سپاسگزار بسی [و]  آمرزنده اریبس او هک

 

 ای )دامت برکاته( امیدآفرینی انقالب اسالمی ایران در اندیشه امام خامنه
انقالب بزرگ اسالمی ما، تمام مسلمانان دنیا را امیدوار کرده است. اگر مسلمانان در شـرق 

عزادار میشـوند و مثـل ملـت ایـران  لم و در آسیا و اروپا و آفریقا، برای ارتحال اماموغرب عا
هـای آنهـا بـه  کنند، به دلیل امیدی است که حرکت ملت ایران به رهبری امام در دل عزاداری می

وجود آورده اسـت. آنهـا امـام بزرگـوار مـا را مظهـر آرزوهـا و امیـدهای خودشـان بـه حسـاب 
ما باید این امیـدواری را . نقالب ما در دلهای مسلمانها امید به وجود آورده استآوردند.... ا می

حفظ کنیم. در صورتی این امید حفظ خواهد شد که در همان خط و راهی که امام عزیز، ملت و 
 9.ی مسیر بدهیم و از هیچ چیز نترسیم مسؤوالن را به سمت اهداف انقالب حرکت دادند، ادامه
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 م: فصل دو
 

 ورزی )پایداری( استقامت



 



 

 
 
 
 

 مقدمه
انـد و  های مختلف به کار رفته صبر و مقاومت از مفاهیمی است که در قرآن کریم به صورت

به آن توصیه شده است و آثار و برکات آن بیان شده است. در اینجا بعد از توضیح مفهوم صبر، به 
 پردازیم: مهمترین آیات مربوطه می

 صبر شناسی اول: مفهوم

 به معنای بردباری و شکیبایی  « صبر»واژه 

نشـینی و تنبلـی در برابـر  الزم به یادآوری است که:  صبر به معنای کوتاهی منفعالنه و گوشه
ها، قدرت تحّمل داشتن و میدان  مشکالت نیست بلکه مقاومت فعال است یعنی در برابر سختی

 را خالی نکردن و ایستادگی در مبارزه است. 

  ر اندیشه امام خمینیصبر د
ایشان در تبیین معنای شکایت این گونه فرموده  9نگاهداری نفس از شکایت بر جزع مستور.

است: مقصور از شکایت، شکایت به غیرحق است و اما شکایت به خدا منافات بـا مقـام صـبر 
ر نویسـد: صـب وی در تعریـف دیگـری از صـبر می 2شکایت به خدا کرد. 0نداردب چنانچه ایوب
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0 .یُّوب  إِذم ناوى

 
ُم الرَّاِْحی  و  أ رمح 

 
نمت  أ
 
ُّ و  أ ِِن  الُّضُّ ََّ ِِّن م 

 
َُِّ  أ ارش را و )یاد کن( اّیوب را هنگامی که پروردگ»(ب 83)انبیاء/   ر 

 «. به من زیان )و رنج( رسیده، در حالی که تو مهرورزترین  مهرورزانی»ندا در داد که: 
 .411. امام خمینی، سید روح الله، شرح حدیت جنود عقل و جهل، ص 2



21   ر، تواصی و امیدصب 

 9عبارت از نگاهداری نفس است از بیتابی نزد مکروه.

 ای )دامت برکاته(  صبر در اندیشه امام خامنه
  0.نرفتن بیرون میدان از ماندن، باقی میدان در یعنی صبر
 2.نکردن فراموش را هدف ایستادگی، مقاومت، پایداری، پافشاری، یعنی صبر

 مقابل در را مصایب وقتی که نیست این حرف این معنایصبر در برابر مشکالت و مصایب: 
 عمـل بایـد بعکس درست نه، شوندب مصایب تسلیم بسته دست و شوند منفعل دیدند، خودشان

  2... . کرد

 های همخوان صبر دوم: واژه

 ـ صبر جمیل1

 این واژه چند بار در قرآن به کار رفته است:
  م   ِص ِ یق م  َع   جاؤُ  و   ِذب  ك ب ِْد 

ُم  قال  وَّ  ب  َُ  مم کل   ل تم س  ُف نم
 
راً  مم کأ مم

 
ْبم   أ ت عا ُ  اهللُ  و   ُ  یج   َ ص  َم مُم  ال

 (عقـوبی)آوردنـدب (و ردنـدک آغشته)او  راهنیپ با نیدروغ خونی و»ب (18/ وسفی) ت ِصُفو    ما  َع  
 در و وسـتبکین ییبایکشـ (مـن صبر)و  است، آراسته شما برای را (بد)اری ک شما نفس هکبل: گفت
 «.شود می خواسته اریی (او از)ه ک خداست تنها د،ینک می وصف آنچه برابر
  ُم  قال ل تم  ب  وَّ َُ  مم کل   س  ُف نم

 
راً  مم کأ مم

 
ْبم   أ یس   ُ  یج   َ ص   م  اهللُ  ع 

 
ِ ی أ ت

م
لل ُهلو   إِنَّ ُ  عاً یج   بِِهمم   نیأ  مُ یالمع 

  
م
 آراسـته اشـم برای را(بد)اریک شما های نفس هکبل: «گفت(عقوبی)»ب (83/ وسفی) مُ یکال

 بــرای را آنــان همــه خــدا هکــ اســت دیــام وســتبکین ییبایکشــ(مــن صــبر)و اســتب
 «.«.است فرزانه[و]دانا او تنها هک[چرا]آوردب(باز)من
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   21 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 نکات تفسیری
 با هکبل رد،کن جزع و تابی بی سوخت، می وسفی فراق در جانش هک نیا با امبریپ عقوبی  .1

 .ندک دارییپا میعظ طوفان نیا برابر در بتواند تا خواست اریی او از و برد پناه خدا به بایز صبری

 گـزار سـپاس هـم و بایکشـ هـم عقـوبی حضـرت هک است آن «لیَجم َصبر» از مقصود .2
 سـخنی و ردکـن تـابی بی و ناسپاسی وسف،ی شدن االثر مفقود هنگام در و بود الهی های نعمت

 خـوردن غصـه و ردنکـ هیـگر بتـهال ردبکـ شـهیپ بایز  صبری و نساخت جاری زبان بر ستیناشا
 صـبر بـا هکـ است عاطفی و عییطب نشیکوا زدگی، بتیمص هنگام در گریید پدر هر و عقوبی

 .ندارد منافاتی لیجم
 ِْبم اً  َ اصم ْبم  «. باش بایکش وکین ییبایکش با پس»ب (5معارج/ ) الً یج   ص 

 نکات تفسیری
 هکـ اسـت اسـتقامتی و ییبایکشـ قصودم. خواند می فرا «لیجم صبر» به را امبریپ هیآ نیا

 .9نباشد تابییب و وهکش همراه و ابدین راه آن در دیینوم و باشد داشته تداوم

 ـ استقامت2

صبر و استقامت، مفاهیم نزدیک به همدیگر دارند و در قرآن کریم به اسـتقامت توجـه ویـژه 
 شده است.

ت ِقمم  . استقامت در راه دین:0ي1 ِمرمت   ماك َ اسم
ُ
ع   تاب   م نم  و   أ وما ال و   کم  غ  لُلو    بِملا إِنَّ ُ  ت طم م   ت عم

 بـه)تـو بـا هکـ سـانیک و! نک دارییپا شدی داده فرمان هک گونه همان پس»ب (12هود/ ) ری  ب ص
 دیـده مـی انجـام آنچـه به او هک[چرا]د،ینکمَ  انیطغ و.(نندک دارییپا زین)گشتند، باز(خدا سوی

 «..ناستیب
ج ق  ْدم  قال   ر طاغوتیان:. استقامت در براب1ي1

ُ
تُ  ب تم یأ و  عم لت ق ماکو  لب ت تَّبِعلا ِ  ال و   مایَ اسم  ُ  یس 

ل ُمو   ی ال ن  یاّلَّ   دارییپا پس شدب رفتهیپذ شما دوی هر دعای»: فرمود (خدا)»ب (89/ ونسی) عم
 «.دینکمَ  روییپ دانند، نمی هک را سانیک راه و دبینک

                                                           
 .18.ر.ک: یوسف/  9



21   ر، تواصی و امیدصب 

ِ  . استقامت بر ایمان پروردگار:1ي1    َّ إ
ُِّن ا قالُوا ن  یاّلَّ ت قاُموا ُثمَّ  اهللُ  ر  وم    َ ال اسم ل   خ   ال و   ِهمم یع 

نُو یم  ُهمم  ولِ   َز 
ُ
حاُب  کأ صم

 
 نَّةِ  أ

م
لُلو   ی نُوااک بِما ج  َزاءً  هایَ ن  یخادِل  اْل م   در»ب (13ــ14احقـاف/ )  عم

 آنـان بـر ترسی چیه پس ردند،ک دارییپا سپس «.خداست ما گاررپرود»: گفتند هک سانیک واقع
 پـاداش به ماندگارند، آنجا در هک حالی در بهشتند اهل آنان. شوند می نیاندوهگ آنان نه و ستین

 «.دادند می انجام همواره آنچه
 در مورد نکات تفسیری این آیات در ادامه نوشتار مطالب مبسوطی خواهد آمد. تذکر:

 ـ ثبات قدم3

کرده و بـا مفهـوم صـبر و اسـتقامت همخـوان اسـت واژه یکی از مطالبی که قرآن کریم از آن یاد 
 سازد:  است که به معنای ایستادگی در برابر دشمن است که زمینه پیروزی را فراهم می« ثبات قدم»

نا َِّ غم  ر  رِ
َم
 
ل   أ ً  نایع  ا ْبم بِتم  و   ص  نا ث  قم ْدام 

 
نا و   أ مِ  َع    انمُُصم وم ب (251)بقره/  ن  یَِراکالم  المق 

 بر را ما و دار، استوار را ما های گام و ز،یر فرو ما بر را ییبایکش[ مانهیپ!]ما دگارپرور[ ای]»
 «.فرمای روزیپ افرانک گروه

و  27و نیـز ابـراهیم/  12و  11، 45، انفال/ 147عمران/  مشابه مطلب فوق در سوره آل تذکر:
 اشاره شده است.  7و محمد/ 112نحل/ 

 حلم ـ 4

بـه « حلـم»وان صبر که در برخی آیات قرآن بدان اشـاره شـده یکی از مفاهیم همخ« حلم»
خوانده و سـتایش کـرده اسـت و مکـرر « حلیم»معنای بردباری است و برخی پیامبران بردبار را 

 معرفی کرده است. « حلیم»یکی از صفات خدای متعال را 
  ُفور   اهللُ  و ل غ   « .است بردبار آمرزنده اریبس خدا و»ب (225بقره/ ) م  یح 

و  44و اسـراء/  111و مائـده/  12و نسـاء/ 155عمـران/  و آل 263و  235مشابه آن در بقره/ 
 آمده است. 17و تغابن/  41و فاطر/  51و احزاب/  59حج/ 
 َّ ِوَّاه   م  یإِبمراه إ

ل ْل    « .بود بردبار(و)غمخوار اریبس میابراه قطعاً »ب (114توبه/ ) م  یح 
( و نیز در مـورد 87است و نیز در مورد حضرت شعیب )هود/  آمده 75و مشابه آن در هود/ 

 (111حضرت اسماعیل )صافات/ 



   22 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 ـ مجاهدت5

است لیکن معمواًل در جهاد نظامی بـه کـار « تالش و کوشش»جهاد و مجاهدت به معنای 
رودب اما در قرآن کریم و احادیث از سه نوع جهاد یاد شده است که الزمه همـه آنهـا صـبر و  می

 است. استقامت
یک: جهاد اصغر )جنگ و مبارزه مسلحانه با دشمنان(: در این مورد آیـات زیـادی در قـرآن 

 آمده است:
ِ  جاِه ُْدوا و   ثِقاالً  و   ِخفاَاً  انمِفُروا مثال: وال مم

 
َِ  و   مم کبِأ ُف نم

 
ب  ف مم کأ ِ  اهللِ  ُِ یس  ل مم کذل  مم کلل   ری  خ 

ل ُمو    نمُتمم ك إِ م   و اموالتـان بـا و د،یشـو جیبس(جهاد سوی به)گرانبار و بارکسب»ب (41توبه/ ) ت عم
 «.!دیبدان اگر است بهتر شما برای نیا دبیینما جهاد خدا راه در تانیها جان

  ای مثال:
 
ایأ ِرِض  انلَِّب  ه  ِمن ح  مُمؤم لو    مم کِملنم  نم کلی إِ م  المِقتلالِ  َع    ی  ال ُ لُِبلوای صلابُِرو    ِعَّشم  غم

لُِبوای ِمائ ة   مم کنم مِ  نم کی إِ م  و   یِ ِمائ ت   لمفاً  غم
 
ُرواک ن  یاّلَّ  ِمن   أ نَُّهمم  ف 

 
ُهو  ی ال ق ومم   بِأ ق  لف   اْلم    فم فَّ  اهللُ  خ 

نم  لِم   و   مم کع   َّ  ع 
 
فاً  مم کیَ أ عم ة   ِمائ ة   مم کِمنم  نم کی َ إِ م  ض  لُِبلوای صابِر   مم کِملنم  نم کلی إِ م  و   یِ ِملائ ت   غم

لمف  
 
لُِبوای أ لمف   غم

 
ِ  یِ أ  ِ بِإ

ع   اهللُ  و   اهللِ  ذم ابِر م   بـه را مؤمنـان! امبریـپ ای»ب (65ـ  66انفـال/ )  نیالصَّ
 و شـوندب می روزیپ[نفر] ستیدو بر باشند، بایکش[نفر] ستیب شما از اگر. زیبرانگ(جهاد و)جنگ

 سـبب بـه گردندب می روزیپ دند،یورز فرک هک سانیک از[نفر]هزار بر باشند، شما از[نفر]صد اگر
 و داد، فیـتخف شـما بـه خـدا نونکا هم فهمند نمی قیعم طور به هک هستند گروهی آنان ه،کنیا

 بــر باشــند، بایکشــ[نفــر]صــد شــما از اگــر پــس هســتب ضــعفی شــما در هکــ داشــت معلــوم
 دو بـر الهـی، رخصـت بـا باشـند،[بایکشـ نفر]هزار شما از اگر و شوندب می روزیپ[نفر] ستیدو

 «..است انیبایکش با داخ و شدب خواهند روزیپ[نفر]هزار
جهاد نظامی نیازمند استقامت و صبر در برابر دشمن است و هرچه صـبر و اسـتقامت  نکته:

 آید. رزمندگان بیشتر باشد، پیروزی بیشتری به دست می
 دو: جهاد کبیر )مبارزه فرهنگی با دشمنان(

ُهمم  و   ن  یَِراکالم  تُِطعِ  َ ال  ن،کم اطاعت افرانک از پس»ب (52 فرقان/) اریبك ِجهاواً  بِ ِ  جاِه ْدم
 «..نک مبارزه آنان با ی(فرهنگ) بزرگ جهاد با(قرآن)آن لهیبوس و



21   ر، تواصی و امیدصب 

 نکات تفسیری
 رایـز ستبین مسلحانه جهاد مقصود مسلمًا، ست؟یچ هیآ نیا در «ریبک جهاد» از مقصود .1
 ودمقصـ پـس .بـود نشـده واجب مسلمانان بر مسلحانه جهاد هکم در و است یکم فرقان سوره
 مخالفان و ردیگ می صورت قرآن کمک با هک است افرانک هیعل غاتییتبل و ریکف فرهنگی، جهاد
 .شاندک می ستکش به فرهنگی صحنه در را اسالم

 .بزنند فرهنگی تهاجم به دست افرانک برابر در هک خواهد می مسلمانان از اسالم آریب
 :رایز استب شده فیمعر ریبک جهاد اسلحهبه عنوان  قرآن، ات،یآ نیا در. 2
 .است موثر اماًل ک فرهنگی جهاد صحنه در هک است ریکف ای اسلحه قرآن -
 .است قیعم ریتأث و جاذبه استدالل، ان،یب قدرت دارای قرآن -
 .است نیآفر تکحر و بخش آرام بخش، روشنی قرآن -

ه روزی و در افزاری و تبلیغاتی دشمن به صورت شبان در مبارزه فرهنگی جنگ روانی و نرم .3
تر از جهـاد نظـامی اسـت، از ایـن رو صـبر و اسـتقامت  هاست. لذا وسیع ها و زمان همه مکان

 طلبد. بیشتری می

 ای )دامت برکاته( جهاد فرهنگی همراه با امید در اندیشه امام خامنه
ی میادین زنـدگی، جهـاد الزم  جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم هم مثل بقیه

 9.وقفه، همراه با خطرپذیری و پیشرفت و امید به آینده جهاد یعنی تالش بیاست. 
 سه: جهاد اکبر )مبارزه با هواهای نفس(:

نقل شده است که به رزمندگانی که از جنـگ بـر  در منابع حدیثی متعددی از پیامبر اکرم
 گشتند فرمود:  می

نا » وَل  إا َا  َبَعَث   لْلها  َرس  َحَل    َق َل  ولَرَءع   َفَلما  ة  يَس َْ َطْوم   َم ل با َهی  َ  َقَضو  جا
ْْ ََ  ل ی َو  لْْلَْصیَغ ُ  يَعَلی  َبطا  ها

َه     جا
ْْ َ  کلْْلَ  ل وَل   ي َل يقا  ََل َه     َم  َو  لْلها  َرس  جا

ْْ َ  کلْْلَ  ل َه     َفَط َل  ََل ْفس ءا  ب 0« لْنا

                                                           
 1387/17/13، ها بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه.  9
 .163، ص 15. وسائل الشیعة، ج  0

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3851


   22 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 است. آفرین به گروهی که جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد بزرگتر آنها باقی مانده »
 شخصی پرسید: جهاد بزرگ چیست؟ 

 «.حضرت فرمود: مبارزه با نفس )هواهای نفسانی(
کند اما در جهاد اکبـر  در جهاد اصغر و کبیر دشمن از محیط بیرونی به مسلمانان حمله می نکته:

فریبـد، لـذا  های شیطانی می کند و انسان را با هواهای نفسانی و وسوسه دشمن از درون نیز حمله می
 هاست.  ها و مکان تر است و نیازمند صبر و مقاومت در همه زمان مبارزه با نفس مشکل

 سوم: اهمیت صبر و استقامت

مورد به کار رفته است که نشانگر اهمیت  71ـ واژه صبر و مشتقات آن در قرآن کریم حدود 1
 آن و توجه قرآن و خدای متعال به آن است.

 از کارهای مهم شمرده است.  ـ در برخی آیات صبر و استقامت را2
 ِْبم صلاب   ملا  َع   و اصم

 
ل َزممِ  ِملنم  کذلِل إِ َّ  کأ ُملورِ  ع 

ُ  از)آنچـه برابـر در و»ب (17لقمـان/ ) اْلم
 «. ارهاستک(در شما)استوار میتصم از[ یکحا] نیا هک باشب بایکش رسد، می تو به هک(التکمش
 إِ م وا و  ِْبُ تَُّقوا و   ت صم ِ  َ إِ َّ  ت  ُمور ع  َزممِ  ِمنم  کذل

ُ  دیـورز ییبایکش اگر و»ب (186عمران/  آل) اْلم
 «..ارهاستک(در شما)استوار میتصم از[ یکحا] نیا قتیحق در پس د،ینک حفظ[را خودتان]و

نیز بارها به صبر و آثار آن اشاره شده است و در کتب  بیت و اهل ـ در احادیث پیامبر3
 .9حدیثی و اخالقی باب صبر سامان یافته است

 از جمله احادیث ذیل نشان دهنده اهمیت صبر و استقامت است. 

َجَسد: »عن لْسج   ْْ َن ل سا ما
ْ
أ َا ةا لْ

َْ
َمْنزا يَم نا با َن لْْلا َ  ما َْل صبر نسبت بـه ایمـان بـه » 0ب«َو لْصا

 «.منزله سر انسان نسبت به بدن اوست

                                                           
. ر.ک: معانی االخبار )باب معنی الصبر و المصایره والمرابطه( و المحاسن )باب الیقـین و الصـبر فـی الـدین( و نیـز و  9

 سائل الشیعة )باب استحباب )صبر((.
 .92، ص 71و مشابه آن بحاراالنوار، ج  89، ص 2. کافی، ج  0



28   ر، تواصی و امیدصب 

یي لْْل  »نقـل شـده:  مشابه ایـن روایـت از امیرالمـؤمنین َ  فا یَْل یَن لْصا سا ما
ْ
أ َا یةا لْی َْ

َمْنزا یورا با م 
َجَسد ْْ  9«.ل

ه: »عن عل  َْ  ََ َمْن َِل َصَْل ْا يَن  ه  َِل  ا قا َا َفإا َْل ُْ با ْصا َه  لْنا س  َعَلْيك  يُّ
َ
ای مردم بر شـما بـاد » 0ب« أ

 .«شکیبایی که هر کس شکیبایی نداشته باشد، دین ندارد

 م خمینیمقاومت عامل نجات از مشکالت در اندیشه اما
 تنهـا کـه بسـیاری   مشـکالت بـا هسـتید مواجـه اید گذاشته قدم که میدانی در بدانید   باید و

 کوبنـده مبـارزات کـه ندهید، راه خود در بیم  و  ترس وجه هیچ به. داد خواهد نجاتتان مقاومتتان
 2.دهید نمی   که است داده نشان تان

 

 شه امام خمینیصبر راه رسیدن به حق و اسالم در اندی
 یـک بخواهد انسان   اگر بیاورد، دست به را حق بخواهد انسان اند: اگر فرموده امام خمینی

 پیـاده کشـور در ــ اسـت مطلق حق   که ـ اسالم بخواهد   اگر و باشد کشورش در حقی حکومت
 همـ  در   مراحـل، همـ  در ــ علیهم الله سالم ـ خدا اولیای که طوری آن. کند   صبر باید بشود،

 2.کردند می صبر مشکالت هم  در مصیبتها،
 

 ای )دامت برکاته( توکل و صبر عامل موفقیت در مدیریت در اندیشه امام خامنه
 کشـور مـدیریت زمینـه در کـه را کارهائی بتواند انسان ندارد امکان توکل بدون و صبر بدون

 2.دهد انجام است، او برعهده

                                                           
 .73، ص 71. بحاراالنوار، ج  9
 .92، ص 71. بحاراالنوار، ج  0
 .615-614، ص . امام خمینی، روح الله، تهذیب نفس و سیروسلوک از دیدگاه امام خمینی 2
 615، ص مینی. امام خمینی، روح الله، تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خ 2
 1392/14/31،  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام .  2



   29 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 پایداری )صبر و استقامت(چهارم: آثار و فواید 
در آیات و احادیث آثار و فواید متعددی برای صبر و استقامت بیان شده است کـه توجـه بـه 

 آنها، تأثیر روانی در افراد و اجتماع دارد. مهمترین این آثار و فواید عبارتند از:

 الف: خدا با صابران است )معیت الهی(

ای  
 
ت ع آم نُوا ن  یاّلَّ  ه ایأ ِ  انُویاسم ْبم الةِ  و   بِالصَّ ابِر م ع   اهلل   إِ َّ  الصَّ  هکـ سانیک ای»ب (153)بقره/  ن  یالصَّ

 «.است انیبایکش با خدا هک[چرا]دبییجو اریی نماز، و ییبایکش لهیبوس! دیا آورده مانیا
 نکات تفسیری

 معنـای صـابران بـا خدا همراهی نکل 9 .دارد حضور جا هر در و سک هر با متعال خدای .1
 و استقامت ه،ک آن بر عالوه استب صابران به خدا رسانی اریی و محبت و لطف آن و دارد اصیخ

 صـبری بی و قراری بی هک حالی در سازد، می نکمم را خدا با ارتباط در مداومت نوعی بردباری،
 .گسلد می را توجه و ارتباط نیا

 و اسـت نماز آن مظهر هک ا،خد به ایکات نخست: است ردهک اشاره مهم اصل دو به فوق  هیآ .2
 و اسـتقامت» عنـیی رو،ین دو نیا با تواند می انسان. است صبر آن مظهر هک نفس، به ایکات گریید

 .است صابران با خداوند هک شودب روزیپ و برود سخت و حوادث التکمش جنگ به «خدا به توجه
 و اسـتقامت نـانآ روزییـپ مهـم عوامـل از یکـی هکـ دهد می گواهی زین بزرگ مردان خیتار

 .است بوده ییبایکش
 نیز آمده است.  46مشابه این مطلب در انفال/  تذکر:

 همراهی خدا با صابران زمینه پیروزی در اندیشه امام خمینی
 ایـن از شهادتها، این از مجاهدات،   این از است بوده مشحون اسالم تاریخ که دانید می شما

 بر لکن   امور همین به بودند مبتال ـ  ـ ما ائم . ُفّجار دست به   خرابکاریها این از و دادنها خون
 دسـت بـا مـا و   .اسـت صابران با خدا   و خودداری و استقامت هست هم ما بر و است بوده همه

 این و کردیم غلبه بودند، او دنبال قدرتها هم    که شیطانی قدرت العاده، فوق قدرت این بر خالی
 و   کردنـد مـی صـبر مشـکالت بـر و بودنـد صـبور و بودنـد هم با همراه ما   ملت هاینک جز نبود

 0. کردند حل را مشکالت   این تعالی و تبارک خدای به اتکال با و صبر با را مشکالت
                                                           

9  . ا كنُتمم يمن  م 
 
 (.4)حدید/  و ُهو  م ع کمم أ

 611، ص . امام خمینی، روح الله، تهذیب نفس و سیروسلوک از دیدگاه امام خمینی 0



11   ر، تواصی و امیدصب 

 

 ب: هدایت الهی برای صابران

 ج: صلوات و درود الهی بر صابران

 د: رحمت الهی بر صابران

  نَّ  و  ومِ   مِن   ء   بِش   مم کنل  بملُو 
م
ُوِع  و   اْل

م
مموالِ  مِن   ن قمص   و   اْل

نمُفِس  و   اْلم 
لراِت  و   اْلم  ل و   اثلَّم  َِّشِ

لابِر ب    نیالصَّ
صاب تمُهمم  إِذا ن  یاّلَّ 

 
ولِ  راِجُعو     ِ إِل   إِنَّا و  هلِلِ  إِنَّا قالُوا ب ة  یُمص أ

ُ
ل   کأ ل وات   ِهمم یع  ِِِهلمم  مِنم  ص  ولِل و   ر ْحم لة   و   ر 

ُ
 کأ

ت  ُْدو  ُهمُ  مُمهم  در اهشـیک و گرسـنگی و تـرس از زییـچ بـه را شـما[ همـه]قطعاً  و»ب (155ـ  7)بقره/   ال
 گـاه هـر هکـ سـانیک(همان).  ده مژده انیبایکش به و مبینک می شیآزما محصوالت، و ها جان و ها ثروت

 بـاز او سـوی بـه فقـط مـا واقـع در و مبییخـدا آن   از مـا قـتیحق در»: ندیگو می برسد، آنان به بتییمص
 «.افتگانندی ره آنان تنها و باد، شانیا بر پروردگارشان، از رحمتی و درودها آنان،« .میگرد می

 نکات تفسیری
 و درود ولـی شـود، مـی افـراد همـه شامل متعال خدای عمومی رحمت و لطف چند هر .1

 .است انیبایکش برای خدا خاص رحمت و صلوات
 مـا به خدا طرف از صابران قیتشو و ندک می خود ژهیو رحمت در غرق را نصابرا خدا آری،

 .میشو لیقا مقاوم و صابر افراد برای خاصی احترام اسالمی، جامعه در هک آموزد می
 تـا بخشـد می روین آنان به هک است الهی لطف نوعی انیبایکش بر خدا صلوات و رحمت .2

 .ابندی تیهدا و نشوند لغزش گرفتار زندگی پرخطر راه در

 هـ : نزول فرشتگان و یاری آنها در دنیا و آخرت

 َّ ُِِّن ا قالُوا ن  یاّلَّ  إ ت قاُموا ُثمَّ  اهللُ  ر  ُل  اسم َّ ل   ت ت َن  ِ  ِهمُ یع  الَّ  ةُ کلالمم الئ
 
لاَُوا أ نُلوا ال و   َت  م َز  لوا و   َت  مَِّشُ ب

 
 أ

 نَّةِ 
م
منُ   تُوع  ُْدو  نمُتمم ك  الَّیت بِاْل ِل  َن  وم

 
   ِف  مم کاؤُ أ

م
نم  اةِ یلال ةِ  ِف  و   ایلادلُّ ِخلر  لت   ملا هلایَ مم کلل   و   اْلم   ت شم

 َُ ُف نم
 
ُعو  ن َُُزالً  ما هایَ مم کل   و   مم کأ ُفور   ِمنم  ت  ْدَّ

 سانیک قتیحق در»ب (31-32فصلت/ )  م  یر ح غ 
 و) نـدیآ مـی فـرود آنـان بـر فرشتگان ردند،ک دارییپا سپس «.خداست ما پروردگار»: گفتند هک

 (بـدان) همـواره هکـ بهشتی به شما، بر باد مژده و د،یمباش نیاندوهگ و دیمترس»: هک (ندیگو می
 در و مبیهسـت آخرت در و (ایدن) پست زندگی در شما (دوستان و) اورانی ما دیشد می داده وعده
 اشم برای دیخوان می فرا را آنچه آنجا در و است، (فراهم) شما برای دیدار لیم خودتان آنچه آنجا

 «..است مهرورز آمرزنده اریبس (خدای) جانب از ییرایپذ (نینخست نیا. )است (آماده)



   10 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 نکات تفسیری
 :از اند عبارت هک است شده انیب استقامت با مؤمنان برای پاداش و ژگییو هشت اتیآ نیا در .1
 شوندب می نازل آنان بر فرشتگانـ 
 داشتب نخواهند ندهیآ از ترسیـ 
 ندارندب شیخو برگذشته اندوهیـ 
 روندب می بهشت بهـ 
 هستندب آخرت و ایدن در آنان اوری و دوست الهی فرشتگانـ 
 استب فراهم آنان برای بخشی لذت زیچ هر بهشت درـ 
 شودب می فراهم دهند دستور چه هر بهشت درـ 
 .آنهاست زبانیم مهربان، و آمرزشگر پروردگاریـ 
 نزول هک اند گفته پاسخ در مفسران شوند؟ می نازل مؤمنان بر موقعی چه در الهی فرشتگانـ 2

 .است زیرستاخ در شدن زنده هنگام به ای و قبر به ورود هنگام به ای و مرگ هنگام در هکمالئ
 مؤمنـان جـان در آنـان معنـوی الهامـات و اسـت مـییدا فرشـتگان رسـانی مژده هک نیا ای و

 معنـای البتـه 9استب رساتر و تر روشن داص نیا زیرستاخ و مرگ هنگام به ولی است، انداز نیطن
 .است سازگارتر هیآ ظاهر با ریاخ

 ای )دامت برکاته( یاری الهی پاداش مقاومت در برابر دشمنان دین در اندیشه امام خامنه
 و ایسـتادگی راه در[ اگـر] ... برویـدب پـیش بدهیـد، ادامـه قدرت با را راه این! عزیز جوانان

ایستند، بشرّیت و دین دشمنان   مقابل در مقاومت،  خواهـد حمایـت را آنهـا متعال خدای قطعاً  ب 
 در شـدیم، پیروز الهی توفیق به سال چهل این در ما که همچنان. َینُصُره َمن اللهُ   َلَینُصَرن   َو  کردب

 دشـمنان بر و کرد خواهیم غلبه موانع ی همه بر الهی توفیق به بعد گامهای در دّوم، گام در آینده،
 0.شد خواهیم زپیرو

                                                           
 .273، ص 21. تفسیر نمونه، ج  9
  ،1398/17/21حسین آموختگی دانشجویان دانشگاه امام بری در مراسم دانشبیانات مقام معظم ره .  0



11   ر، تواصی و امیدصب 

 و: سالم و تحیت الهی 

 ِل وم
ُ
وم   یم  کأ َ ة    َز  وا بِما المُغرم ُ ْب  وم   ی و   ص  ِ  هایَ ل قَّ الماً خادِل  و   ةً یَت  لن تم  هایَ ن  یس  َُ رًّا ح  لت ق  َم  و   ُم
 داده پـاداش (بهشـتی بلنـد) هـای گاهیجا شان، ییبایکش بخاطر آنان»ب (75ـ 6فرقان/ ) ُمقاماً 

 و) ماندگارنـد، آنجـا در هکـ حـالی در شوندب رو به رو سالم و باد، زنده با آنجا، در و شوندب می
 «.!است منزلگاهی و قرارگاه وکین (آنجا

 ساز رستگاری مؤمنان ز: صبر زمینه

ای  
 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  لَّ  اً ریثك اهلل   ُرواكاذم  و   َ اثمبُُتوا َِئ ةً  ُتمم یل ق إِذا آم  لُِحو    مم کل ع  ب (45نفـال/ ا) ُتفم

 پـس د،یشـو مـی رو بـه رو گروهی با(نبرد دانیم در)هک هنگامی! دیا آورده مانیا هک سانیک ای»
 «..دیشو(روزیپ و)رستگار شما هک باشد دبینک ادی فراوان را خدا و دبیباش قدم ثابت
ای  

 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  وا آم  ِْبُ لُِحلو    مم کللَّ ل ع   اهلل   اتَُّقلوا و   رابُِطلوا و   صلابُِروا و   اصم عمـران/  آل) ُتفم

 و دیـورز ییبایکشـ[ دشـمنان برابـر در]و دبیباشـ بایکش! دیا آورده مانیا هک سانیک ای»ب (211
 «..دیشو رستگار شما هک باشد د،ینک حفظ خدا [ عذاب] از [را خودتان] و د،یباش مرزها نگهبان

 نکات تفسیری
 عمـوم بـرای ای مـاده چهـار جـامع برنامـه کی عمران، آل سوره هیآ نیآخر در میرک قرآن .1

 :از اند عبارت هک ند،ک می ارائه مسلمانان
 شخصیب التکمش و حوادث برابر در استقامت و صبر( یک

 دشمنانب استقامت برابر در دارییپا( دو
 مرزهاب از مراقبت( سه

 .تقوا و ییپارسا تیرعا عنیی الهی، عذاب از خود حفظ( چهار
 دیـتوان مـی دسـتور، چهـار  نیـا بستن ارک به هیسا در شما است شده ارهاش فوق هیآ انیپا در

 راهی آنها از تخلف با ولی ،9سازد می فراهم را شما ابیی امک نهیزم امور نیا عنیی دبیشو رستگار
 .داشت دینخواه رستگاری سوی به

                                                           
آوردن نتیجه وجـود داردب یعنـی  رود که شرایطی در انجام کار و به دست در قرآن کریم هنگامی به کار می« لعّل » ی . واژه 9

ی اسالمی  های سازنده دیگر و برنامه ساز رستگاری شماست به شرط آن که از شرایط ای زمینه ی چهار ماده انجام این برنامه
 (.236، ص 3غفلت نشود )تفسیر نمونه، ج 



   11 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 متاسـتقا و نید بر صبر»معنای:  به ه،یآ در صبر ،صادق امام از ثیاحاد برخی در .2
 را صبر موارد و قیمصاد اتیروا نیا البته  9ب«است آمده گناهان مقابل در صبر و ها بتیمص در

 .نندک می انیب
ُروا»  واژه .3  ب0اسـت گـرانید استقامت و صبر برابر در استقامت و صبر معنای به «صاب 

 مییفزایب خود استقامت و دارییپا بر دیبا زین ما افزود، خود استقامت بر دشمن چه هر پس
 .میشو روزیپ تا

 و نندک استقامت خود  زندگی التکمش برابر در هک دهد می دستور مؤمنان به نخست قرآن .4
 و نفـس بـا جهاد در مّلتی تا ن،یبنابرا دهدب می دشمن برابر در استقامت به دستور دوم مرحله در

 .شود روزیپ دشمن بر تواند نمی نشود، موفق خود درونی ضعف نقاط اصالح

 )دامت برکاته( ای صبر و تحمل عامل پیشرفت در اندیشه امام خامنه
ما افتخار میکنیم که در این دنیای مادی، پرچم حاکمیت قرآن و اسالم را اول ما بلند کردیم. 

ایـم کـه اگـر  ایم و نشـان داده ایم، زحماتش را هم تحمل کرده ی بزرگ هم ایستاده پای این داعیه
د، استقامت کند، نه فقط دشمن را ناکام خواهد کـرد، بلکـه پیشـرفت ملتی صبر کند، تحمل کن

 2.خواهد کردب این اتفاقی است که در کشور ما افتاده است

 ح: دفع ضرر نیرنگ دشمنان منافق صفت

 َم  إِ م  َ مم ن ة   مم کت   َ ُهمم  ح  ؤم َُ ر ُحوای ئ ة  یس   مم کتُِصبم  إِ م  و   ت  وا إِ م  و   بِها فم ِْبُ تَُّقو و   ت صم  مم کُُّضُّ ی ال ات 
لُو   ی بِما اهلل   إِ َّ  ئاً یش    ُْدُهمم یك م   را آنـان برسـد، شـما بـه یکـین اگر»ب (121عمران/  آل) ُ  یُم  عم

 ییبایکشـ اگـر و. شـوند مـی شـاد بـدان دهد، رخ شما برای بدی(حادثه)اگر و ند،ک می ناراحت
 بـه خـدا حتمـاً  رساندب مین انیز شما به زییچ چیه رنگشان،ین د،ینک حفظ[را خودتان]و دیینما

 «..دارد احاطه دهند می انجام آنچه
                                                           

 .412 -411، ص 1و تفسیرصافی، ج  136، ص 79و ج  422، ص 74ب بحاراالنوار، ج 312، ص 1. االرشاد، ج  9
 از باب مفاعله و صبر دو طرفی است.« صابروا. »  0
 1391/14/14، المللی قرآن کریم کنندگان در مسابقات بین بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت .  2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20076
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 نکات تفسیری
. تقواست داشتن و استقامت به مشروط دشمنان، شوم های نقشه برابر در مسلمانان تیامن .1
 9.است روزییپ مهم عوامل از درونی و رونییب دشمنان برابر در دارییپا و صبر

 اعـالم و داد هشـدار مسلمانان به( 121عمران/  )آل قبل از آیه فوق اتیآ در متعال خدای .2
 هـای نشـانه و نندکن انتخاب منافقان از را شیخو اسرار محرمان و دوستان هک ردک عمومی خطر
 جه،ینت در و دندیورز غفلت هشدار نیا از مسلمانان از ارییبس متأسفانه اما رد،ک انیب زین را آنان

 .شدند فراوان های نابسامانی گرفتار
 بیـفر ای عـده هنـوز امـا انـد شـده رو روبـه لیاسـرائ خطـر با مسلمانان هک است سال ها ده

 خـوش دل آنـان هـای وعده به و خورند می را آنها انیحام و سمیونیصه سران نیدروغ لبخندهای
 انیب قرآن هک ییها نشانه هک حالی در پندارند، می شیخو اسرار محرم و دوست را آنها و دارند می

 .شود می مشاهده آنها در ردهک
 آثـار و خواهنـد نمـی آنـان بـرای رنج و شانییپر جز و ندارند دوست را مسلمانان آنها آری،

 .داستیهو آنها ردارک و گفتار در دشمنی و خشم
 های دشمنان را صبر و تقوی معرفی کرد. ( راه نجات از توطئه121عمران/  سپس در آیه فوق )آل

 دشـمن میدید هرگاه پس شودب می خوشحال ما ناراحتی از و ناراحت ما خوبی از دشمنـ 3
 ای ضـربه و اسـت بـوده مسـلمانان ضـرر بـه مـا اعمـال هکـ میبدان است، خوشحال ما ردهک از

 بـوده مسلمانان نفع به ما اعمال هک میبدان دیبا شد، ناراحت ما ردهک از دشمن هرگاه و میا خورده
  میا آورده دست به  تییموفق و است

 های بهشتی ساز نعمت ر زمینهط: صب

  وا ن  یاّلَّ  و ُ ْب  ِِِهمم  و جم ِ  ابمتِغاء   ص  قاُموا و   ر 
 
الة   أ ُقوا و   الصَّ ف  نم

 
ا أ قمناُهمم  ِممَّ ز  ا ر  النِ  و   ِْسًّ ُؤ   ی و   ةً یع  ر    ْدم

ن ةِ   َ  
م
ََّ  بِال ولِ  ئ ة  یال

ُ
ب   ل ُهمم  کأ نَّاُت  ُعقم ار ج  ُخلُون های ع  ْدم    ادلَّ ل     م نم  و    ْدم واِجِهلمم  و   آبائِِهمم  ِمنم  ص  زم

 
 و   أ

ِ  و   اتِِهمم یُذرِ  ُخلُو   ی ةُ کالمم الئ ل    ْدم الم   باب  ِک  ِمنم  ِهمم یع  ل ل س  ُتمم  بِملا مم کیع  م لْب  م   ص  لب   َ لنِعم ارِ  ُعقم  ادلَّ

                                                           
بـه « تقوا» ی گونه که واژه ی فوق به معنای استقامت و پایداری در مقابل دشمن است، همان در آیه« صبر» ی . ظاهرًا واژه 9

 شیاری در مقابل دشمن( است.معنای حفظ خود از ضرر )و هو



   12 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 نمـاز و نندبک می ییبایکش پروردگارشان ذات(تیرضا)طلب در هک سانیک و»ب (22ـ24رعد/ )
 مصـرف(خـدا راه در)ارا،کآشـ و پنهـانی م،یـا داده «روزی» آنـان بـه آنچه از و دارندب یم برپا را

  اسـت[گـرید] سـرای[ کیـن] فرجـام شـانیبرا آنـان، سـازندب می دور را بدی ی،کین با و نندبک می
 و همسرانشـان و پدرانشـان از سک هر و شوند، می آن وارد هک ماندگار(ژهیو)های بوستان(همان)

 و) گردنـد مـی وارد آنـان بر دری هر از فرشتگان و ب(شود می وارد زین)باشد، ستهیاش فرزندانشان
 «.[گرید] سرای فرجام وستکین چه و! تان ییبایکش بخاطر شما بر سالم:(ندیگو می

سـوره نحـل  41ـ  42مشابه این مطلب در مورد پاداش اخروی صابران مهاجر در آیـه  تذکر:
 75مؤمنون و نیز  111عنکبوت و آیه  58ـ 9هشتی صابران آیات آمده است و نیز در مورد پاداش ب

 مطالبی آمده است. 13ـ  14و احقاف /  31ـ  32و فصلت/  12فرقان و انسان/  76ـ 

 ی: یاری بیشتر مؤمنان در صورت صبر و تقوا

 ط: آرامش و اغمینان دل مؤمنان صابر 

 ِمن ت ُقوُل  إِذم   ی  لِلمُمؤم
 
 م  مم کیفِ کی ل نم  أ

 
ُِّ  مم کِم ْدَّ ی أ ِ  ِمن   آال    بِث الث ةِ  مم کر  ل ةِ کالمم الئ   ب ىل ی  ُمَنم 

وا إِ م  ِْبُ تَُّقوا و   ت صم تُوی و   ت 
م
رِِهمم  ِمنم  مم کأ ُِّ  مم کمم ِْدوم ی هذا َ وم ةِ  مم کر   َ ِ  ِمن   آال    ِِب مم لِوم ةِ کالمم الئ  َ  ی  ُم

ل  ُ  ما و   ع  ى إاِلَّ  اهللُ  ج  ِِئَّ  و   مم کل    بَُّشم م  ُِ  َِل طم ا و   بِ ِ  مم کقُلُو ُ  م      َزِ یالمع  َز اهللِ  ِعنم ْدِ  ِمنم  إاِلَّ  انلَُّصم
م
  میکال

 هکـ سـتین افیکـ شـما[ بـرای]ایـآ»: گفتـی مـی مؤمنـان بـه هکـ آنگـاه»ب (124ـ  6عمران/  آل)
 اگـر آری،« !نـد؟ک تـان ارییـ آمـده، فـرود فرشـتگان از(نفـر)هـزار سـه با را شما پروردگارتان،

ــ ــتق و)ییبایکش ــنک(امتاس ــان]و دی ــظ[را خودت ــنک حف ــمنان]و د،ی ــا[ دش ــ ب ــان نیهم  سرعتش
 خواهـد مـدد گـذار، نشانه فرشتگان، از(نفر)هزار پنج با را شما پروردگارتان ند،یآ شما(سراغ)به
 قـرار بدان، شما های دل آرامش برای و شما برای ای مژده جز را(بییغ امداد وعده)آن خدا و .ردک

 «..ستین فرزانه، ریناپذ ستکش خدای جانب   زا جز روزییپ و. است نداده
 نکات تفسیری

 بـا آنهـا، به دنیبخش مقاومت و رزمندگان ردنک دواریام سپاه، فرماندهان ارهایک از یکی .1
 و افـروزد، برمـی انیسـپاه دل در را دیام نور مطلب نیا. است بییغ امدادهای به دادنشان توجه
 زیـن اسـالم امبریـپ. نـدک مـی برابـر چند را استقامتشان و دمد می آنها در را خدا به لکتو روح

 .ردندک می تیتقو را انیسپاه هیروح و داشتند عهده به را بدر جنگ فرماندهی



11   ر، تواصی و امیدصب 

 در وگفتـه شـده اسـت  فرشته هزار سه امداد از سخن( 123عمران/  برخی آیه قبل )آل در .2
 نفـر هـزار پنج حدود احد جنگ در دشمن تعداد هک چرا استب فرشته هزار پنج از سخن هیآ نیا

 انیابوسف انیسپاه. دیطلب می را تری شیب کمک رزمندگان، روحی و نظامی طیشرا و ازهاین و بود
 و خـورده ستکش اسالم سپاه هک بود حالی در نیا و بودند بازگشته راه مهین از نهیمد غارت برای

 .داشتند رزمی و روحی تیتقو به ازین رو نیا از و بودند خسته و زخمی
 هـای سنت از یکی بییغ امدادهای و مؤمنان اریی اما است، احد جنگ مورد در فوق هیآ .3

 .9شود نمی عوض افراد، و انکم زمان، رییتغ با هک است پروردگار
 هیروح تیتقو و بشارت برای فرشتگان اریی و خداست دست به تنها روزییپ و ستکش .4

 .دیشو روزیپ الهی امتحان در و دینک دفاع بهتر تا شماست
 بـییغ امـدادهای بـه و ننـدک توجـه رزمندگان روحی و معنوی ازهایین به دیبا سپاه فرماندهان .5

 .نشود وارد لطمه آنها دفاعی آمادگی به تا ندینما زنده رزمندگان دل در را دیام روح و دهند مژده
الَّ مشابه این مطلب  تذکر:

 
اَُوا أ نُوا ال و   َت  م َز   نیز آمده است. 13و احقاف/  31ره فصلت/ در  سو َت 

 ک: در شکیبایی، نیکی و خیر نهفته است

  م  و 
 
وا أ ِْبُ ُفور   اهللُ  و   مم کل   ری  خ   ت صم  شما برای ردنک ییبایکش[ لی]و»ب (25نساء/ ) م  یر حل غ 

 «..است مهرورز[و] آمرزنده اریبس خدا و استب بهتر

 نکته تفسیری
 زانیـنک بـا ازدواجچـون  ننـدک صـبر)در امور جنسی(  هک شده سفارش مردان به فوق هیآ در

 هک باشد آن است نکمم مکح نیا فلسفه. نشد داده اجازه اضطراری طیشرا در جز و شد محدود
 و اخالقـی علمـی، مبودهـایک و بودند تییترب نامطلوب طیشرا در عصر، آن در ژهیو به زان،ینک

 .گذاشت می اثر آنان فرزندان بر هک داشتند عاطفی
 بزرگـان برخـی مـادر هکـ زانیینک مثل استب داشته وجود ییاستثناها مورد نیا در چند هر)

 بنابراین در دستور به صبر چیزی نهفته بود. .(بودند اسالم

                                                           
9  .  ِمنِی ُ المُمؤم ل یمن ا ن ُصم ّقاً ع  اک   ح   (.47)روم/  و 



   12 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

  ُتمم  ل ِِئم  و م ْب  ابِر ری  خ   ل ُهو   ص   بـرای آن البتـه د،یـنک ییبایکشـ اگـر و»ب (126نحـل/ ) ن  یلِلصَّ
 «..است بهتر انیبایکش

 نکته تفسیری
 حمـزه کدردنـا شـهادت و احد جنگ مورد در هیآ نیا هک شده تیاکح اسالمی ثیاحاد در
 و شـد ناراحـت اریبسـ ردنـد،ک قطعـه قطعه شتنک از پس را شیعمو دید امبریپ وقتی. است

 9.مینک می نیچن آنان نفر هفتاد با م،یشو روزیپ دشمن بر اگر: گفتند مسلمانان از گروهی
 دیـنک صـبر اگـر و دیـده فریک آنها عمل طبق را دشمنان» هک آمد فرود هیآ نیا نگامه نیا در

 عفو دستور هکم فتح از پس شانیا رو نیا از و نمک می صبر ایخدا: فرمود حضرت و.« است بهتر
 .ردندک صادر عمومی

 ل: صبر و استقامت زمینه ساز پیروزی و وراثت زمین

سـاز پیـروزی و تسـلط بـر زمـین  را زمینه خواهی از خـدا و صـبر کمـک حضرت موسی
 فرماید: شمارد و می می
  ِم ِ   ُموىس قال وم ت ع لِق  ِ  ُنوایاسم وا و   اهللِ ب ِْبُ رمض   إِ َّ  اصم

َِّ  اْلم   المعاقِب لةُ  و   ِعباِوهِ  ِمنم  شاءُ ي م نم  ورِثُهای هلِل
 هکـ د،ینک ییبایکش و د،ییجو اریی خدا از»: گفت قومش به موسی»ب (128اعراف/ )  یلِلمُمتَّق

 و دهـدب مـی ارث بـه بخواهد هک بندگانش از سک هر به را آن هک حالی در خداست، آن   از نیزم
 ««..است(نگهدار خود)انیپارسا برای(کین)فرجام

 دهد. اسرائیل پاداش آنها را می سپس خدای متعال به خاطر صبر و استقامت بنی
  ن ا و ثم ر  وم
 
ومم   أ ُفو   ي انُواک ن  یاّلَّ  المق  ع  ت ضم رمِض  م شارِق   َم

لا و   اْلم  ِ ه  غارِ لتم  و   هلایَ نلاکبار    الَّلیت م   ت مَّ
ُت کِ  ِِ  م  ن کر  َم ُ

م
ائ  ب ن  َع    ال وا بِما ُ  یإِْسم ُ ْب  نا و   ص  رم مَّ لن عُ ی    اک ما و  لوم ُ  صم ُمل ُ  و   َِرمع   نُلوااک ملا و   ق وم

رُِشو ی  و(نیفلسط)نیزم خاوران شدند، می فیتضع رههموا هک گروهی به و»ب (137اعراف/ )  عم
 کیـن سـخن شـان، ییبایکش بخاطر و مبیداد ارث به م،یبود ردهک تکپربر را آن هک را، باخترانش

 از)آنچـه و افـتبی تمـام(تحقـق عقـوب،ی فرزنـدان) لیاسرائ بنی به(وعده مورد در)پروردگارت
 همـواره(دار داربست های باغ از)را هآنچ و ساختند، می یکریز با وستهیپ قومش و فرعون(ها، اخک

 «..میدیوبک درهم بودند، برافراشته
                                                           

 .441، ص 6و تبیان، ج  492. نمونه بینات، ص  9



18   ر، تواصی و امیدصب 

 ای )دامت برکاته( صبر و استقامت عامل خیرات و برکات در اندیشه امام خامنه
ی خیـرات و  اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، آن وقـت همـه

 9.شود ی برکات بر آن مترتب می همه
 به آسانی یک - کنید صبر اگر - سختی هر: «یسرا العسر مع اّن : »است فرموده متعال یخدا

 0.دارد خود دنبال

 م: صبر و استقامت از شرایط رهبری 
خدای متعال برخی افراد را بعد از امتحان و موفقیت آنها که همراه با صبر و پایداری است به امامـت 

 را بعد از امتحانات سخت به امامت نصب کرد.  گزیندب همانطور که حضرت ابراهیم بر می
  ت ىل إِذِ  و ُِّ ُ  م  یإِبمراه  ابم ِ  ر  ُهنَّ  لِمات  کب ت مَّ

 
 ال قال    یتیُذرِ  ِمنم  و   قال   إِماماً  لِلنَّاِس  کجاِعلُ  إِِن  قال   َ أ

هم ْدِ  ناُل ی الِ  یع   لمـاتیک بـا رشپروردگا را میابراه هک هنگامی(دینک ادی)و»ب (124بقره/ ) ی  الظَّ
 را تـو مـن واقـع در»: فرمود[او به خدا]رد،ک تمام را ها شیآزما(ار  ک خوبی به او)و رد،ک شیآزما
 [خـدا]« .(بـده قرار امامانی زین) من نسل از و»: گفت[ میابراه]« .دادم قرار مردم[ شواییپ و] امام

 ««..رسد نمی ارانکستم به من، مانیپ»: فرمود
  لمنا و ع  ةً  ِمنمُهمم  ج  ئِمَّ

 
ِرنا هم ُْدو   ی أ مم

 
ا بِأ وا ل مَّ ُ ْب   آنان از و»ب (24سجده/ )  وقُِنو ی اتِنایبِآ نُوااک و   ص 

 و نمودنـد ییبایکشـ هک چون ردندبک می ییراهنما (را مردم) ما فرمان به هک میداد قرار انییشوایپ
 «..داشتند نیقی ما اتیآ به همواره

 نکات تفسیری
 و ییبایکش ،نخست شرط باست شده اشاره الهی انیشوایپ اساسی رطش دو به اتیآ نیدرا .1

 های نشانه و اتیآ به نیقیو مانیا دوم شرط و ها مخالفت و حوادث الت،کمش برابر در استقامت
 2 .باشد داشته استمرار آنان زندگی طول در دیبا هک است الهی

                                                           
 1391/11/19، دی 19روز بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم به مناسبت سال .  9
 1369/15/29بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از آزادگان،  .  0
 . دلیل بر استمرار آن است« کان» با« یوقنون» . فعل مضارع 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18496


   19 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 همـه انیشـوایپ طیشـرا قتیحق در اما است شده انیب لیاسرائ بنی انیشوایپ برای طیشرا نیا
 .هاست امت

 شـامل هکـ است شده انیب «الهی امر براساس تیهدا» الهی انیشوایپ برنامه اتیآ نیا در .2
 .شود می بشر اخالقی و عملی و اعتقادی ابعاد و زندگی شئون تمام

 ریتعب هکچرا هستندب لیاسرائ بنی امبرانیپ و انیشوایپ همان هیآ ظاهر در «ائمه» از مقصود .3
 .ندک می نصب را آنان خدا هک رود می ارک به سانیک مقام مورد در قراردادن، عنیی «جعل» به

 مراتـب در حتی و الهی امامان و امبرانیپ  همه شامل طیشرا و برنامه نیا هک ندارد مانعی ولی
 .باشد حق انیشوایپ  همه شامل تر نییپا

ِمرَت    َکَما واْسَتِقمآیه 
ُ
هامامخمینیدراندیشأ

. اسـتقامت و قیـام: داشت دخالت   اسالم پیغمبر بزرگ مقاصد پیشبرد در خاصیت دو این
 بـرخالف قدرتمندان قوای تمام    و نداشت دست در هیچ اینکه با که شد موجب استقامت این

  کـه ایشـان خـود 9.کند دعوت را مردم علناً  تواند نمی اینکه از شد نمی مأیوس ... لکن بود او
 شده مأمور پیامبر یعنی استب پهلوش «َمَعَک  تاَب  َمْن  َو » اینکه برای داشت، استقامت   است 

 اسـتقامت   هم آنها آوردند، او به ایمان که هم اشخاصی هستند، او همراه که هم اشخاصی که
 0.هستید شما آن و کنند

 

 ای )دامت برکاته( خامنهرسیدن به ثواب الهی نتیجه صبر و مقاومت در اندیشه امام 
 2.آورد خواهید دست به را پیروزی هم و الهی ثواب هم کنید، صبر و مقاومت اگر

                                                           
 145، ص در اندیشه امام خمینی . امام خمینی، سید روح الله، سیمای معصومین9

 .148-147، ص در اندیشه امام خمینی صومین. امام خمینی، سید روح الله، سیمای مع 0
 1379/19/25،  های نماز جمعه تهران بیانات مقام معظم رهبری در خطبه . 2



21   ر، تواصی و امیدصب 

 ها و نامالیمات ن: تعادل در برخورد با نعمت

 س: آمرزش و پاداش بزرگ برای صبر همراه با اعمال نیک

  ن ا ل ِِئم  و ذ قم
 
ا    أ َم ن ِ

ناها ُثمَّ  ر ْحم ةً  ِمنَّا اْلم قمناهُ  ل ِِئم  ُفور و  ك ُؤس  ل   إِنَّ ُ   ُ ِمنم  ن  َز عم ذ 
 
ملاء   أ ل ْد   ن عم َّاء   ب عم  َض 

تم ُ  ََّ ََّ  ذ ه     ُقول نَّ ل   م  ِن  ئاُت یال ِرح   إِنَّ ُ  ع  وا ن  یاّلَّ  إاِلَّ  َ ُخور   ل ف  ُ ْب  ِملُوا و   ص  اِلاِت  ع  ولِل الصَّ
ُ
 ل ُهلمم  کأ

ة   ِفر  غم ر   و   م  جم
 
 سـپس م،یبچشان انسان به رحمتی ش،یخو جانب از اگر و»ب (9-11هود/ ) ریبك أ

 و) انیـز از بعـد اگـر و !شـد خواهـد ناسـپاس[و]دیـام نـا اریبسـ او قطعـاً  م،یریگ بر او از را آن
ــاراحتی ــ(ن ــه هک ــ او ب ــه ییهــا نعمــت ده،یرس ــی قطعــاً  م،یبچشــان او ب ــگو م ــدی»: دی  از هــا ب

 ییبایکشـ هکـ سـانیک سـتبمگرا فروش فخر[و] شادمان حتماً  او هک حالی در «!رفت(نارک)من
 «..است بزرگ پاداشی و آمرزش شانیبرا آنان دادندب انجام ستهیشا[ ارهایک]و ردندک

 نکات تفسیری
 لـیک صـورت به «انسان» عنوان ولی شد، انیب تیظرف مک های انسان صفات اتیآ این در .1

 .است شده انیب آن استثنای موارداخیر  هیآ در و آمد
 و وسیمأ ها نعمت دادن دست از هنگام و هستند تیپرظرف با،یکش و ردارک ستهیشا های انسان

 .شوند نمی مغرور گردند می برخوردار نعمتی از وقتی و شوند نمی ناسپاس
 الهـی بـزرگ پاداش گریید و گناهان شوی و شست یکی: دارد اثر دو صبر و کین اعمال .2

 .شود می انسان بینص هک

 ع: ثواب دنیا و آخرت

  ل ُهمم     اک ما و  م  إاِلَّ  ق وم
 
َِّن ا قالُوا أ ِفرم  ر  ا اغم ِ نا نل  اَ نا و   ُذنُو ِرنا  ف إِْسم مم

 
نا ث ِبتم  و   أ قم ْدام 

 
نا و   أ  َع    انمُُصم

وممِ  نم  ث واب   اهللُ  َ آتاُهمُ  ن  یَِراکالم  المق  ن   و   ایادلُّ َم ةِ  ث واِب  ُح ِخر  ن  ُّ یِ  اهللُ  و   اْلم َِ -8ران/ عم آل) ی  المُمحم
 های روی ادهیز و ما گناهان[امدیپ!]ما پروردگار[ ای]»: گفتند هک نبود نیا جز سخنشان و»ب (147

 روزیـپ افرانکـ گـروه بـر را مـا و دارب اسـتوار را مـا هـای گام و امرز،یب ما، برای ارمان،ک در را ما
 دوسـت را ارانکـوکین خـدا و دادب آنـان به را آخرت کین پاداش و ا،یدن پاداش خدا پس« .گردان

 «..دارد می



   20 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 نکات تفسیری
جهـت بـه  ازآن گـردد، و ه به انسان بر میکدر اصطالح همان پاداش عمل است « َثواَب . »1

ه کـن پـاداش همـان عمـل اسـت یـنـد اک ه انسان تصور مـیکشود  پاداش عمل، ثواب گفته می
 9بازگشته است.

نْ »  ا بهیه از پاداش دنین آی. در ا2 ـَر   »  ، و از پاداش آخرت به«ایَثواَب الدُّ ، «ُحْسَن َثـواب  اآْخ 
ا بـا پـاداش یه پاداش دنکرساند  ر میین اختالف تعبیر شده است. ایی پاداش آخرت( تعبیوکی)ن

مات و فناست، اما پاداش آخرت خـالص و یا همراه با نامالیار داردب پاداش دنیآخرت تفاوت بس
 0هاست. دور از ناراحتی

 ای )دامت برکاته( ا مشکالت و پاداش الهی از دیدگاه امام خامنههمراهی استقامت ب
م» آن و نیست بیشتر چیز یک دشمنی عالج رَت  کَـما َفاسَتق   اسـتقامت، َمَعکب تاَب  َمن َو  ُام 

 شـدن، تسـلیم لکـن اسـتب آسـانی کار اینکه نه دارد، هم هایی سختی ایستادگی البّته. ایستادن
 ای سـختی هر مقاومت و استقامت راه در شما که است این هم فرقش داردب بیشتری های سختی

 2. داد خواهد اجر شما به متعال خدای بشوید، متحّمل که

 ف: جایگاه نیکو در انتظار مهاجران صابر

 ِ ُروا ِف یو  اّلَّ نَُّهمم ِف  اهللِ  ن  هاج  ُب ِوئ  نم  ِمنم ب عم ِْد ما ُظلُِموا نل  ُر ایادلُّ جم
ن ًة و  ْل    َ  ا ح 

 
ةِ أ ِخر  ُ ل وم کْلم نُوا اکْب 

ِ ی * اّلَّ ل ُمو   وا و  َع  یعم ُ ْب  ِِِهمم   ن  ص  دگی، یه پس از سـتمدکسانی کو »(ب 42ـ41)نحل/   و کُ ت و  یر 
مب و البتـه پـاداش یدهـ ی به آنان مییوکیگاه نیا جاین دنیردند، حتمًا در اکدر )راه( خدا هجرت 

ی یبایکه شـکـسـانی هسـتند ک* )مهـاجران(  .دانسـتند تر است اگر )برفرض( مـی آخرت، بزرگ
 «.نند.ک ل میکردند، و تنها بر پروردگارشان توک

                                                           
در اصل به معنای برگشت چیزی است به حالت اّول، یا به حالتی که برای آن اندیشیده شـده اسـت. ر. « َثواَب » ی . واژه 9

 .«بثو» ی ک: المفردات في غریب القرآن، ماده
 122، ص 3. تفسیر نمونه، ج  0

صيب  .  2 ُ ِل ي  ه  َ قا َک با ْا ُ َظَمٌ  َو ِل َقَصٌب َوِل َمخَمَصٌة ف  َسَليلا  ذ ه!   لْلها  ه  ُ با
ه  َْ َب  تا ِّل ک   لا

وٍّ َقيء  ن َعد  ّف َر َو ِل َين ْوَن ما ئ   َيغيظ  لْك  َوِلَيَائوَن َموطا
ح  .َعَمٌل صلا



21   ر، تواصی و امیدصب 

های دیگری همچون مغفرت و رحمت نیـز وعـده داده  در مورد مهاجران صابر پاداش تذکر:
 شده است.
 َّإِ َّ  ُثم  َِّ ُروا ن  یلِّلَّ  کر  واص   و   جاه  ُْدوا ُثمَّ  َُتُِنوا ما ب عم ْدِ  ِمنم  هاج  ُ َِّ  إِ َّ  ْب  ل ِْدها ِملنم  کر  ُفلور   ب عم  ل غ 
 شدنشـان شیآزمـا از بعد هک سانیک برای پروردگارت قتیحق در سپس»ب (111نحل/ ) م  یر ح

 البتـه ب(اسـت گـر ارییـ) نمودنـد ییبایکش و ردندک جهاد سپس نمودند، هجرت (ییفرگوک و)
 «..است رزمهرو [و]  آمرزنده اریبس (ارها،ک) نیا از بعد پروردگارت،

 ص: بهترین پاداش اعمال برای صابران

ُوا ن  یاّلَّ  نَّ ینل  جم َزِ  و   باق   اهللِ  ِعنم ْد   ما و   نمف  ْدُ ی مم کِعنم ْد   ما ْب  ر ُهمم  ص  جم
 
نِ  أ  َ حم

 
)نحـل/  عمم لُو   ی نُوااک ما بِأ

 هکـ سـانیک قطعـاً  و اسـتب بـاقی خداسـت نـزد آنچـه[ لی]و ردبیگ می انیپا شماست نزد آنچه»ب (96
 «..داد میخواه پاداش دادند، می انجام همواره هک زییچ نیبهتر طبق بر را مزدشان ردند،ک ییبایکش

 نیز آمده است. 148عمران آیه  مشابه این مطلب در سوره آل تذکر:

 ران خاصبق: پاداش دو برابر برای صا

 َّبملِ ِ  ِمنم  تاب  کالم  ناُهمُ یآت   ن  یاّل ِمُنو   ی بِ ِ  ُهمم  ق  ِ  و   ؤم    تمىلی ذاإ
ل  نَّا قالُوا ِهمم یع   قُّ  إِنَّ ُ  بِ ِ  آم 

م
ِِنا ِمنم  ال  ر 

بملِ ِ  ِمنم  نَّاك إِنَّا لِم ق  َم ولِ  ی  ُم
ُ
ت وم   ی کأ ر ُهمم  ؤم جم

 
ت   أ رَّ وا بِما یِ م  ُ ْب  ُؤ   ی و   ص  ر  ن ةِ   ْدم  َ  

م
ل بِال ََّ لا و   ئ ة  یال  ِممَّ

قمناُهمم  ز   م،یـداد(آسـمانی)تـابک آنـان بـه آن، از شیپ هک سانیک»ب (52-4قصص/ )  نمِفُقو ی ر 
 آن بـه»: نـدیگو مـی شود، خوانده برآنان (قرآن) هک هنگامی و .آورند می مانیا(قرآن)بدان شانیا
 میتسـل نیـا از شیپـ ما قتیحق در ماستب پروردگار جانب از[و] حق آن هک[چرا]مبیآورد مانیا

 را بـدی ی،کین با و شودب می داده پاداش شانیا به بار دو شان، ییبایکش بخاطر آنان« .میبود شده
 «..نندک می مصرف (خدا راه در) میا ردهک آنان روزی هک آنچه از و سازندب می دور

 نکات تفسیری
 آورند، می مانیا قرآن اتیآ دنیشن با( انیحیمس و انیهودی عنیی) تابک اهل از هک سانیک .1

 و قبلـی مـانیا و خودشـان آسـمانی تـابک هبـ وفاداری برای پاداشی: داشت خواهند پاداش دو
 .اسالم و قرآن به آوردن مانیا برای پاداشی



   21 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 .ظهورش از بعد و قبل اسالم امبریپ به مانیا برای پاداش دو ای و
 خـود مـذهبی و عمـومی انیـجر خـالف هکـ تابک اهل مؤمنان و دارد پاداش مانیا راه در صبر  .2

 در و آوردنـد مـانیا قـرآن و اسـالم امبریپ به و ردندکن دیتقل دخو انکاین و منحرفان از و ردندک تکحر
 .دارند برابر دو پاداشی ردند،ک مبارزه جامعه عمومی جّو  و شیخو نفس با و ردندک استقامت راه نیا

 پنجم: ابعاد و اقسام پایداری )صبر و استقامت(

رو  تعددی اسـت از ایـنشود که صبر و استقامت دارای ابعاد م از آیات و احادیث استفاده می
 سـه بـه را صـبرانـد.  بندی کرده های متفاوت مثبت و منفی تقسـیم در احادیث صبر را به صورت

 :اند ردهک میتقس شاخه
 .اطاعت راه التکمش برابر در مقاومت عنیی اطاعت، در صبر( الف

 .شکسر شهوات و گناه های زهیانگ برابر در ستادگییا عنیی ت،یمعص بر صبر( ب
 و روحی ستکش قبول عدم و ناگوار حوادث برابر در دارییپا معنای به بت،یمص بر رصب( ج

  .9فزع و جزع از خودداری
 ترین اقسام و مصادیق صبر در قرآن عبارتند از: از جمله مهم

 الف: پایداری بر توحید و لوازم آن 

 َّ ُِِّن ا قالُوا ن  یاّلَّ  إ ت قاُموا ُثمَّ  اهللُ  ر  ُل  اسم َّ ل   ت ت َن  ِ  ِهمُ یع  الَّ  ةُ کلالمم الئ
 
لاَُوا أ نُلوا ال و   َت  م َز  لوا و   َت  مَِّشُ ب

 
 أ

 نَّةِ 
م
منُ  نمُتمم ك  الَّیت بِاْل ِل  تُوع  ُْدو  َن  وم

 
   ِف  مم کاؤُ أ

م
نم  اةِ یلال ةِ  ِف  و   ایلادلُّ ِخلر  لت   ملا هلایَ مم کلل   و   اْلم   ت شم

 َُ ُف نم
 
ُعو   ن َُُزالً  ما هایَ مم کل   و   مم کأ فُ  ِمنم  ت  ْدَّ  سانیک قتیحق در»ب (31-32فصلت/ )  میر ح ور  غ 

 و) نـدیآ مـی فـرود آنـان بـر فرشتگان ردند،ک دارییپا سپس «.خداست ما پروردگار»: گفتند هک
 (بـدان) همـواره هکـ بهشتی به شما، بر باد مژده و د،یمباش نیاندوهگ و دیمترس»: هک (ندیگو می

 در و مبیهست آخرت در و (ایدن) پست زندگی رد شما (دوستان و) اورانی ما .دیشد می داده وعده
 شما برای دیخوان می فرا را آنچه آنجا در و است، (فراهم) شما برای دیدار لیم خودتان آنچه آنجا

 ««..است مهرورز آمرزنده اریبس (خدای) جانب از ییرایپذ(نینخست نیا) .است (آماده)
                                                           

 .221، ص 1، کافی، ج 382. ر. ک: تفسیر فرات، ص  9
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 َّ ُِِّن ا قالُوا ن  یاّلَّ  إ ت   ُثمَّ  اهللُ  ر  وم    َ ال قاُموااسم ل   خ  ولِ یم  ُهمم  ال و   ِهمم یع 
ُ
نُو   أ لحاُب  ک َز  صم

 
 نَّلةِ  أ

م
 اْل

لُو   ی نُوااک بِما ج  َزاءً  هایَ ن  یخادِل  م   دگـاررپرو»: گفتند هک سانیک واقع در»ب (13-14احقاف/ )  عم
 نیانـدوهگ آنـان نـه و سـتین آنـان بـر ترسـی چیهـ پـس ردند،ک دارییپا سپس «.خداست ما

 انجـام همـواره آنچـه پـاداش بـه ماندگارنـد، آنجـا در هکـ حالی در بهشتند اهل آنان .ندشو می
 «..دادند می

 نکات تفسیری
 :است شده اشاره اساسی مرحله دو به اتیآ نیا در .1

 .است حیصح دیعقا همه ربناییز هک دیتوح به مانیا( الف
 .است صالح اعمال همه شهیر هک استقامت و ییبایکش( ب
 و پروردگـاری صـفت بـر عنـیی خداسـتب مـا پروردگـار نـدیگو می پراستقامت انمؤمن .2

 خـود بـرای را آنـان خـدا هکـ معنـا نیبد اندب ردهک هیکت خدا بودن مدّبر و صاحب و پرورشگری
 .ورزند می استقامت آنها هک روست نیا از و ندک می ریتدب را آنان زندگی و دهد می پرورش

 گذشـته از انـدوهی و هسـتند بهشـتی چـون ندارنـدب نـدهیآ از ترسی پراستقامت مؤمنان .3
 .اند ردهک مصرف فرجام کین راهی در را خود هیسرما و ردهکن انیز چون ندارند،

 شـهوات، برابـر در و هستند خدا عاشق هک سانیک است مقاوم مؤمنان از سخن اتیآ نیا در .4
 را صحنه افتد می خطر به منافعشان هک هنگامی و نندک می  مقاومت و ستادگییا انحرافات و دشمنان

 .بود لجوج افرانک از سخن هک است گذشته اتیآ برابر در مطالب نیا نندک نمی کتر
 را حیصـح راه مـردم تـا اسـت، قـرآن تییترب های روش از یکی بد و کین های انسان سهیمقا

 .دهند صیتشخ
 :فرمودند هک شده تیروا امبریپ از ثییحد در .5

 هـر پس شدند، افرک آنان ثرکا سپس ولی گفتند را( خداست ما پرودگار هک) سخن نیا مردم
 9 .ورزد می استقامت آن بر هک است سانیک از د،یبگو مرگ هنگام تا را آن سک

                                                           
 .17، ص 9. مجمع البیان، ج  9



   22 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

( فـوق هیآ در) استقامت ریتفس مورد در هک شده تیروا رضا امام از گریید ثیحد در .6
 :فرمودند

 9(.تیب اهل تیوال روش عنیی) دیهست آن بر شما هک است زییچ همان آن سوگند خدا به
 محـدود را آن مفهـوم و ننـدک مـی انیـب را هیـآ معنـای از قییمصـاد ثیـاحاد گونـه نیا البته

 .سازند نمی
 :از اند عبارت هک است شده انیب استقامت با مؤمنان برای پاداش و ژگییو هشت اتیآ نیا ـ در7
 شوندب می نازل آنان بر فرشتگان -
 داشتب نخواهند ندهیآ از رسیت -
 ندارندب شیخو برگذشته اندوهی -
 روندب می بهشت به -
 هستندب آخرت و ایدن در آنان اوری و دوست الهی فرشتگان -
 استب فراهم آنان برای بخشی لذت زیچ هر بهشت در -
 شودب می فراهم دهند دستور چه هر بهشت در -
  .نهاستآ زبانیم مهربان، و آمرزشگر پروردگاری -

 ای )دامت برکاته( نقش استقامت در موازنه قدرت جهانی از منظر امام خامنه
 نیسـتب ابرقـدرتی ی چهـره بـه و ظـاهری کوپـال و یال به اش همه دنیا، در قدرت ی موازنه
 و کنـد می ایسـتادگی هم امروز ...، شد پیروز و کرد ایستادگی هم ما ملت. است الزم ایستادگی

 طبق ایران ملت که است این خاطر به ... کنید می مشاهده شما که فشارهایی نای. شود می پیروز
ه رّبنا قالوا ی شریفه ی آیه  ... را خود منطقی و مشروع ی خواسته و حق سخن ،استقاموا ثّم  الَلّ
 0. است ایستاده محکم آن پای و کرده اعالم رسا صدای با

                                                           
 .148، ص 6. همان و بحاراالنوار، ج  9
 1381/15/13بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پرستاران .  0
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 ارزه(ب: پایداری در جنگ با دشمنان )استقامت در مب

ای  
 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  لَّ  اً ریثك اهلل   ُرواكاذم  و   َ اثمبُُتوا َِئ ةً  ُتمم یل ق إِذا آم  لُِحو    مم کل ع  ب (45انفـال/ ) ُتفم

 پـس د،یشـو مـی رو بـه رو گروهی با(نبرد دانیم در)هک هنگامی! دیا آورده مانیا هک سانیک ای»
 «..دیشو(روزیپ و)رستگار شما هک اشدب دبینک ادی فراوان را خدا و دبیباش قدم ثابت
  ك و 

 
ُ   ن ِب  ِمنم  نم یأ ع  ُ  قات  ِِ  م  ما ری  ثك و   یرِ

ُنوا َ  صاب ُهمم  لِا و ه 
 
لب  ف أ لُعُفوا ملا و   اهللِ  ُِ یس  لا و   ض   م 

ت   ابِر  ُّ یِ  اهللُ  و   نُوااکاسم ل ُهمم     اک ما و    نیالصَّ  م  إاِلَّ  ق وم
 
َِّن ا قالُوا أ ِفرم  ر  ِ نا انل   اغم اَ نلا و   ُذنُو ِرنلا  ف إِْسم مم

 
 و   أ

نا ث ِبتم  قم ْدام 
 
نا و   أ وممِ  َع    انمُُصم  هکـ امبری،یـپ فـراوان چـه و»ب (146-7عمـران/  آل) ن  یَِراکالم  المق 
 سسـتی د،یرس می آنان به خدا راه در آنچه برابر در و. ردندک ارکیپ ارییبس الهی مردان او، همراه
 نیا جز سخنشان و دارد دوست را انیبایکش خدا و دند،ینگرد میتسل و نشدند ناتوان و دندینورز
 مـا، بـرای ارمان،ک در را ما های روی ادهیز و ما گناهان[امدیپ!]ما پروردگار[ ای]»: گفتند هک نبود

 ««..گردان روزیپ افرانک گروه بر را ما و دارب استوار را ما های گام و امرز،یب
  ا و ُزوا ل مَّ َِّنا قالُوا ُجُنوِوهِ  و   الُوت  ِْل  ب ر  َمِرغم  ر 

 
ل   أ اً  نایع  ْبم نا ث ِبلتم  و   ص  قمل ْدام 

 
لنا و   أ لوممِ  َع    انمُُصم  المق 

: گفتنـد شـدند، روبـرو انشیرکلشـ و «جـالوت» بـا هکـ هنگامی و»ب (251بقره/ ) ن  یَِراکالم 
 گـروه بـر را ما و دار، استوار را ما های گام و ز،یر فرو ما بر را ییبایکش[ مانهیپ!]ما پروردگار[ ای]»
 ««..فرمای روزیپ افرانک

 نکات تفسیری
 قدرت آن برابر در و 9ردند،ک مشاهده را جالوت رومندین لشگر او انیسپاه و طالوت وقتی .1

 او از و سپردند پروردگار انیپا بی قدرت به را خود و برداشتند دعا به دست دند،یشک صف میعظ
 زیـر فرو ما روی بر را استقامت و صبر مانهیپ خداوندا،: گفتند می آنها. ندردک استقامت تقاضای

 و استقامت پرتو در را ما و مینکن فرار هرگز و نشود ندهک جای از زود تا بدار ثابت را ما های قدم و
 .بگردان روزیپ افرانک بر قدم، ثبات  

                                                           
 آماده شود و به میدان آیـد، عمـل است و از همین جاست که اگر شخصی برای جنگ« ظهور» به معنای« َبَرُزوا» ی . واژه 9

راز» او را گوینـد) ر. ک: « مبـارزه» کند، به این کـار گویند و نیز هنگامی که کس دیگری را به جنگ تن به تن دعوت می« ب 
 (.178، ص 2ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 



   22 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 طـالوت همراهـان هک شود می دهاستفا  9 .«زیر فرو برما را صبر مانهیپ خداوندا» جمله از .2
 روی بر را آن آب تمام هک ای مانهیپ همانند خواستندب می خدا از را استقامت و صبر درجه نیآخر

 .شود خالی و بپاشند سیک
 صـبر و اسـتقامت روح عنـیی درونـی، و بـاطنی زیـچ کی شانیدعا در طالوت همراهان .3

 را افرانکـ بـر روزییپ ان،یپا در و است قدم ثبات همان هک رونییب و ظاهری زیچ کی و دندیطلب
 .خواستند
 ثبـات و اسـتقامت جینتا از هم افرانک بر روزییپ و است صبر و استقامت جینتا از قدم ثبات

 .است قدم

 )دامت برکاته( ای صبر عامل پیروزی در اندیشه قرآنی امام خامنه
، جای خودتان را تغییر ندهید، قرآن به ما آموخته است که اگر شما صبر کنید، ایستادگی کنید
 0.جهت خودتان را تغییر ندهید، شما پیروزیدب این درس قرآن است

 ج: پایداری در برابر آزارهای دشمنان )فرهنگی، زبانی، جسمانی و...(

  ِذب تم ك ل ق  ْدم  و   ُ بملِ  ِمنم  ُرُس وا کق  ُ ْب  وُذوا و   ِذبُواكل ملا  َع   َ ص 
ُ
لیتَّ  أ تلاُهمم  ح 

 
لنا أ ُ  ُمب ل ِْدل   ال و   ن ُصم

 ِ ل ْدم  و   اهللِ  ماِت کِ ل ب لإِ  ِملنم  کجلاء   ل ق 
لل ن  مُمرمس   از شیپـ فرسـتادگانی نیقـیب و»ب (34انعـام/ )  یال

 هکـ هنگـامی تـا ردنـد،ک ییبایکش دند،ید آزار و شدند بیذکت آنچه بر و شدندب بیذکت(زین)تو
 برخی نیقیب و ستبین خدا(گونه سنت)سخنان برای ای دهنده رییتغ چیه و. دیرس آنان به ما اریی

 «..است دهیرس تو به[خدا] فرستادگان بزرگ[ های]خبر
  ا ما و الَّ  نل 

 
ت و   أ لِْب  َّ  و   ُسلُبل نا ه  ْدانا ق  ْدم  و   اهللِ  َع    ک  ن   کِ ت لو  یَ لم  اهللِ  َع    و   ُتُمونلایآذ   ملا  َع   نل  صم

مُمت و    رهبری مانیها راه به را ما هک حالی در م،ینکن لکتو خدا بر ما چرا و»ب (12/ میابراه) و   کُلال
 بر تنها دیبا پس نندگان،ک لکتو و ردبک میخواه ییبایکش ما، بر تانیآزارها بر قطعاً  و! است؟ ردهک

 «..نندک لکتو خدا
                                                           

 ود.ظرف از آن مایع خالی ش است، به طوری که« ی سّیال از ظرف ریختن ماده» در اصل به معنای« افراغ» ی . واژه 9
 1391/14/14، المللی قرآن کریم کنندگان در مسابقات بین بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت .  0

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20076


28   ر، تواصی و امیدصب 

 ِْبم  «.  باش بایکش ند،یگو می آنچه بر پس»ب (131طه/ )  ُقولُو ی ما  َع   َ اصم
 .77و  55و نیز غافر/  17و نیز ص/ 61و روم/  48و نیز طور/  41، ق/ 11 و نیز مشابه آن مزمل/

  ُعنَّ  و م  َم وتُوا ن  یاّلَّ  ِمن   ل ت 
ُ
بملِ  ِمنم  تاب  کالم  أ شم   ن  یاّلَّ  ِمن   و   مم کق 

 
ذىً  واکأ

 
وا إِ م  و   اً ریثك أ لِْبُ  و   ت صم

تَُّقوا ِ  َ إِ َّ  ت  ُمورِ  ع  َزممِ  ِمنم  کذل
ُ  آنـان بـه شما از شیپ هک سانیک از قطعاً  و» ب(186عمران/  آل) اْلم

 دیـخواه فراوانـی دهنـده آزار [ سـخنان]دند،یورز کشر هک سانیک از و شده، داده (الهی) تابک
 میتصـم از[ یکحـا]  نیا قتیحق در پس د،ینک حفظ [را خودتان] و دیورز ییبایکش اگر و. دیشن

 «..ارهاستک(در شما)استوار

 نکات تفسیری
 و خانـه از آنـان  شـدن دور و نهیمد به هکم از مسلمانان مهاجرت از پس هک شده تیاکح .1

 زبـانی آزار از و ردنـدک می تیاذ افتندی می را سکهر و ردندک تجاوز اموالشان به انکمشر زندگی،
 .ردندک نمی وتاهیک زین مسلمانان

 آنها شاعران از یکی و پرداختند می مسلمانان ییبدگو و آزار به زین نهیمد انیهودی انیم نیا در
 اشـعار با را مسلمانان و امبریپ وستهیپ بود، توز نهیک و بدزبان شاعری هک «أشرف بن عْب ک» نام به

 مسـلمانان ناموس به حتی و نمود می قیتشو مسلمانان ضد بر را انکمشر و ردک می ناراحت خود
 مسلمانان دست به او و ردک صادر را او اعدام دستور اسالم امبریپ ت،ینها در و ردک می نیتوه

 9.ندک می اشاره انیجر نیا به ورکمذ هیآ هک اند برآن قرآن مفسران .شد شتهک
 و ابـدی مـی ادامـه اعصـار طـول در اسـالم دشـمنان زدن زبـان زخم و الهی های شیآزما .2

 و غـاتییتبل تهـاجم برای را خود دیبا مسلمانان عنیی شودب می گر جلوه خییتار نیقوان صورت به
 راحـت انکمشـر و افرانکـ دسـت از روزی هکـ نندکن گمان و نندک آماده دشمن گسترده فرهنگی
 .سازند شهیپ تقوا و نندک حفظ را خود استقامت و باشند مقاوم دیبا آنان. شد خواهند

 فرهنگـی تهـاجم بـا مقابلـه و هـا شیآزمـا در روزییـپ برای اساسی ارک راه دو هیآ نیا در .3
 :است شده ئهارا اسالم دشمنان
 .دشمنان و التکمش برابر در استقامت و صبر اول،

                                                           
 .138و اسباب النزول، ص  213، ص 3. ر. ک: تفسیر نمونه، ج 9



   29 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 از زیـپره و داری نگـه خـود و دشـمن برابـر در جامعـه و خـود از محافظت عنیی تقواب دوم،
 .ستیناشا ارهایک و سخنان

 .شود نمون ره روزییپ و ابیی امک به را انسان تا 9دارد استوار میتصم به ازین ارک راه دو نیا آری،

 گیر  بر زیبا در برابر دوستان حیلهد: ص

 :همچون صبر زیبای حضرت یعقوب در برابر نیرنگ بازی فرزندانش در مورد یوسف
  م   ِص ِ یق م  َع   جاؤُ  و   ِذب  ك ب ِْد 

ُم  قال  ل تم  ب  وَّ َُ  مم کل   س  ُف نم
 
راً  مم کأ مم

 
لْبم   أ لت عا ُ  اهللُ  و   ُ  یلج   َ ص  َم مُم  ال

ـــا نیدروغـــ خـــونی و»ب (18/ وســـفی) ت ِصلللُفو  ملللا  َع   ـــپ ب ـــدک آغشـــته)او راهنی  (و ردن
 ییبایکش(من صبر)و است، آراسته شما برای را(بد)اریک شما نفس هکبل»: گفت(عقوبی)آوردندب

 ««..شود می خواسته اریی(او از)هک خداست تنها د،ینک می وصف آنچه برابر در و وستبکین
  ُم  قال ل تم  ب  وَّ َُ  مم کل   س  ُف نم

 
راً  مم کأ مم

 
ْبم  َ   أ یس   ُ  یج   ص   م  اهللُ  ع 

 
ِ ی أ ت

م
لل ُهلو   إِنَّ ُ  عاً یج   بِِهمم   نیأ  مُ یالمع 

  
م
 آراسـته شـما برای را(بد)اریک شما های نفس هکبل»: گفت(عقوبی)»ب (83/ وسفی)  میکال

 بــرای را آنــان همــه خــدا هکــ اســت دیــام وســتبکین ییبایکشــ(مــن صــبر)و اســتب
 ««..است فرزانه[و]دانا او تنها هک[چرا]آوردب(باز)من
  ِْبم  و ُ  ما و   اصم ْبم ِ  إاِلَّ  کص  م َز  م  ال و   اهللِ ب ل ل َت  ل  ف کت ل ال و   ِهمم یع  لا ق  یض 

نحـل/ ) ُرو   کلمم ی ِممَّ
 غـم آنـان(مـانییا بـی)بـر و سـتبین خـدا(قیتوف)به جز تو ییبایکش و ن،ک ییبایکش و»ب (127

 «.مباش تنگ(دل)نندک می اریکبیفر آنچه از و مخورب

 : صبر با دوستان الهیهـ 

  ِْبم  و َ   اصم فم ع   کن  ُعو   ی ن  یاّلَّ  م  َُِّهمم   ْدم ل ُ   ُْدو   یلری المع ِشل و   بِالمغ  ْداةِ  ر  ه  ل ْدُ  ال و   و جم  کنلایع   ت عم
نمُهمم     ن ة  یز  ْدُ یتُر ع 

م
نم  اةِ یال لمنا م نم  تُِطعم  ال و   ایادلُّ ف  غم

 
نم  ق لمب  ُ  أ ب ع   و   ِرناكذِ  ع  لواهُ  اتَّ لرُهُ     اک و   ه  مم

 
 َُُرطلا أ

 را پروردگارشـان عصـرگاهان و بامـدادان هکـ سـاز بایکشـ سانیک با را خودت و»ب (28کهف/ )
 وریز هک حالی در ر،یمگ بر آنان از را دگانتید و نندبک می اراده را او ذات هک حالی در خوانند، می

مای از را قلبش هک نکم روییپ سیک از و خواهانیب را(ایدن)پست زندگی  از و میسـاخت غافـل ناد 
 «.است روی ادهیز ارشک و رده،ک روییپ هوسش

                                                           
 .416، ص 1و تفسیر صافی، ج  632ب امالی، ص 41، ص 4. اصول کافی، ج  9



81   ر، تواصی و امیدصب 

 نکات تفسیری
آمدنـد و بـا اشـاره بـه  امبریـه گروهی از ثروتمندان و اشراف عرب نزد پکت شده یروا. 1

ن افـراد را از خـود دور سـازی و مجلـس یـری همچون ابو ذر و سلمان گفتند: اگـر ایمؤمنان فق
 م.ینک از سخنانت استفاده میم و ییآ مناسب باشد، ما می

ه همـراه کدستور داد  امبریبعد فرود آمد و به پ هیفوق و دو آ هیه آکن مطالب بود یبه دنبال ا
 9دل باش. کمؤمنان پا

بر در کثروتمندان مست هیاز ناح امبریه پکشود  استفاده می« با داریکخود را ش»ر ی. از تعب2
ه در برابـر فشـار آنـان کـدهـد  دستور می رو خدا نیراندب ازار را از خود بیه مؤمنان فقکفشار بود 

 با باشد.یکش
ر رفـت و آنـان را یوجوی مؤمنان فق ه به جستین آیبعد از نزول ا امبریه پکت شده ی. روا3

 0ن همراهان و دستور الهی سپاس گفت.یافت و خدا را بر ایمسجد مشغول عبادت  در گوشه
 ان شده است:یبرابر هم به صفات دو گروه در ین آی. در ا4

 ه:کسانی هستند کر یالف( مؤمنان فق
 اد او هستندبیشه به یاواًل، قلبی ماالمال از عشق خدا دارند و هم

 خواهند. ًا، بااخالص هستند و فقط خدا را مییثان
 ه:کسانی هستند کبر کب( ثروتمندان مست

 اندب اد خدا غافلیاواًل، از 
 ندبا شیرو هوای نفس خویًا، پیثان

 روند. رون مییر اعتدال بیار هستند و از مسکو ثالثًا، افراط
نـی را یرهبران الهـی و مبلغـان د همه فهیاست، اما وظ امبریه خطاب به پین آی. هرچند ا5

 نند.کپوشی ن ر و مؤمن چشمیثروتمند، از طبقه فق ه به خاطر طبقهکسازد  روشن می

                                                           
 .377و شأن نزول آیات، ص  519ب نمونه بینات، ص 316 -315. اسباب النزول، ص  9

( و شـأن 335، ص 12) تفسـیر نمونـه، ج 28ی  ی کهف مکی است، جز آیـه ی آیات سوره اند که همه برخی مفسران برآن
 مدنی است 31 -28، آیات کند، اما اگر محور شأن نزول باشد نزول هم آن را تأیید می

 415. همان، ص  0



   80 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 و: صبر در علم آموزی

  قال  ُ تَّبِعُ  ُم ه    ُموىس ُه 
 
 م   َع   کأ

 
نِ  أ لِم  ا ُتع  ت   ِممَّ لت ط ل نم  کإِنَّ  قال   ُرشم ْداً  ُعلِمم َم لىِع  ع  یت  اً و   م  لْبم  ص 

ِْبُ  ف  یك ُم  ل مم  ما  َع   ت صم ا قال   بِ ِ  َُتِ ت ِج ُْدن ُخْبم عمىص ال و   صابِراً  اهللُ  شاء   إِ م   س 
 
لرا کل    أ مم

 
کهـف/ ) أ

 تیهـدا شده، داده آموزش تو به آنچه از تا نمک روییپ تو از ایآ»: گفت او به موسی»ب (66ـ  69
 بـر چگونـه و !نیک ییبایکش من با توانی نمی تو واقع در»: گفت(او معّلم)« اموزی؟یب [ من به]را
 بزودی بخواهد خدا اگر: گفت(موسی)« !نی؟ک ییبایکش نداری احاطه آن شناخت به هک زییچ

 «.ردک نخواهم نافرمانی را تو اریک چیه در و افتبی خواهی بایکش مرا

 نکات تفسیری
ن یعنی ایان شده استب یی و طلبگی بیشاگرد و آداب دانشجوط معلم و یات شراین آیدر ا. 1

ه عمـل بـه آنهـا از کـمعلمان و شـاگردان در بـردارد  ی اخالقی، علمی برای همهیها ات آموزهیآ
 .ندک ری مییاری جلوگیهای بس لغزش
 :دیه معلم باکان شده یبات ین آیدر ا. 2

 .اموزدیح به شاگرد بیده و متخصص باشد، تا بتواند مطالب صحیاواًل، خود آموزش د
ت او یزی به صالح اوست و سبب رشد و هدایه چه چکند کًا، در مورد هر دانشجو دقت یثان

 .دیشود، پس همان مطالب را به او بگو می
 .نندکباشند و روند آموزش را قطع نه صبور کند کثالثًا، قباًل با شاگردان شرط 

 .با باشد و هرگاه شاگردان لغزش داشتند آنها را ببخشدیکرابعًا، ش
 :دیه شاگرد باکن یان شده است و آن ایآموزی و ب ات آداب علمین آیدر ا. 3

 .رد و در درس او حاضر شودیالف( از استاد اجازه بگ
 .ی از علم فراوان استاد داردا از به گوشهیه نکد یند و اقرار نماکب( تواضع 

مطلـوب  جهیند تا نتکروی یز از معلم خود پیپ( عالوه بر آموزش نظری، به صورت عملی ن
 .ردیبگ

 .ه معلم به دنبال شاگرد برودکن یآموزی، به دنبال معلم برود، نه ا ت( در علم
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عامل رشد  ه به صالح او وکد یگو تگر است و مطالبی مییه هداکث( به دنبال معلمی باشد 
 .اوست

 .ندکبا باشد و روند آموزش را قطع نیکه شکح( قول دهد 
 .ز را به خواست خدا بداند و خود را مستقل نداندیخ( همه چ

 .ندکه از دستورات معلم نافرمانی نکچ( قول دهد 
ت باشد و بتوانـد آن یه سبب رشد و هداکاموزد یعنی علمی بیاموزدب یج( علم را برای عمل ب

 .ردیار گکرا به 
 اماًل مؤدب باشد.کد در برابر استاد یو در مجموع هر دانشجو و طالب علمی با

 ز: صبر در مشکالت اقتصادی

 ـ پایداری در برابر امتحانات مالی و مشکالت اقتصادی1

  نَّ  و  ومِ   مِن   ء   بِش   مم کنل  بملُو 
م
ُوِع  و   اْل

م
مموالِ  مِن   ن قمص   و   اْل

نمُفِس  و   اْلم 
ل و   اثلَّم راِت  و   اْلم  َِّشِ

لابِر ب   نیالصَّ
 و هـا جـان و هـا ثـروت در اهشـیک و گرسـنگی و ترس از زییچ به را شما[ همه]قطعاً  و»ب (155)بقره/ 

 «..ده مژده انیبایکش به و مبینک می شیآزما محصوالت،
 ست.عمران آمده ا سوره آل 186نکات تفسیری آیه قباًل بیان شد و همین مضمون در آیه  تذکر:

 ای )دامت برکاته(  نقش تالش و صبر و تحّمل مشکالت در پیروزی از دیدگاه امام خامنه
 متعـال خـدای. نـدارد امکـان خطرپـذیری، بـدون حرکت، بدون مجاهدت، بدون پیروزی،

رف. است نداده کس هیچ به حرکت بدون پیروزی   ی وعده  نیسـتب کـافی هـم بـودن مـؤمن ص 
نل  صِْب   ّ  استب الزم صبر است، الزم مجاهدت  حـرف این -  (12/میابراه) آذ یُتمونا ما َع   و 

 9.کردند ایستادگی پیغمبران. کنیم می ایستادگی ما - مخالفانشان به است پیغمبران
 

                                                           
 1391/13/29، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی .  9
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   81 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

ـ صبر کردن بر تک غذایی و جلوگیری از تنوع طلبی غذایی طبق امیال نفسانی )درک و تحمل 2

 مشکالت اقتصادی(

  ِْب   ل نم   ُموىس ای قُلمُتمم  إِذم  و عام    َع   ن صم عُ  واِح ْد   ط  ا َ اوم َِّ  نل  ِم یم  کر  لا ِر لا نل  رمُض  تُنمبِلُت  ِممَّ
 ِملنم  اْلم 

لِها ِسها و   َُوِمها و   قِثَّائِها و   ب قم لِها و   ع  ْد    قال   ب ص 
 
ت بم ِْدلُو    أ َم ن ُهو   یاّلَّ  ت  وم

 
بُِطوا ری  خ   ُهو   یبِاّلَّ   أ اً  اهم  ِمُصم

ُم ما مم کل   َ إِ َّ  َلم
 
أ  غـذا کیـ بـر! موسـی ای: «دیگفت هک را هنگامی (دینک ادی)و»ب (61بقره/ )  س 

 و اش سبزی از اند،یرو می نیزم آنچه از تا بخواه پروردگارت از ما برای پس م،ینک نمی ییبایکش
 آن هکـ را زییـچ ایآ»: گفت(موسی.»)آورد رونیب ما برای ازش،یپ و عدسش و رشیس و ارشیخ
 آنچـه هکـ چـرا دبییـآ فـرود شهری در. است بهتر آن هک دینک می زییچ نیگزیجا است تر ستپ

 ««..هست شما برای (آنجا در) دیخواست

 نکات تفسیری
 انسان ولی باشد، نیآفر مالک و سازنده تواند می هک است انسان صفات از یکی طلبی تنوع .1

 طانییشـ دام طلبی تنوع. سازد شیخو بیطل تنوع و طلبی لذت فدای را خود اساسی اهداف دینبا
 ننـدک می سوءاستفاده آن از تجاری بزرگ های تکشر و استعمارگران زین امروز جهان در هک است

 .برند می غارت به را آنان های ثروت و شندک می شیخو رنگارنگ محصوالت سوی به را مردم و
 ولـی داشـتند، نیپـروتئ و رژیانـ و بودند نیبلدرچ و عسل مانند غذا، دو «َسلوی و َمن» .2

 9 .رفتند پست و عادی متنوع غذاهای سراغ به و ردندک رها را آنها لیاسرائ بنی
 بود، آنها ییجو بهانه لیاسرائ بنی اصلی لکمش اما است، عییطب امری انسان طلبی تنوع البته

 .نندک نییآفر لکمش او های برنامه و موسی برابر در خواستند می هک
 در ابـانیب در لیاسـرائ بنـی عنـیی اسـتب شهر لیک مفهوم هیآ نیا در «مصر» از مقصود .3

 متنـوع غـذاهای چنـد هـر بودنـد، الهی های نعمت از مندی بهره و خودسازی و شیآزما مرحله
 نیا از 0شدب می قطع آنان خودسازی برنامه اما داشت، وجود متنوع غذاهای شهرها در. نداشتند

 .است شده گفته سخن زیآم سرزنش لحنی با نییشهرنش از هیآ نیا در رو،

                                                           
 آمد تر به شمار می ا در برابر َمن و سلوی، پست. البته سبزیجات و عدس و پیاز و ... ممکن است غذاهای خوبی باشد، ام 9
 القرآن، ذیل آیه(. اند منظور از مصر، همان کشور مصر باشد) فی ظالل . برخی مفسران احتمال داده 0
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 ساز رونق اقتصادی ـ پایداری در راه خدا، زمینه3

ر َعَلی اْسَتقاُموا َلو   َأْن  َو » ْسَق  َقة  یالط 
َ
 بـر(فرض بر)اگر هکنیا و»ب (16جن/ ) «َغَدقا ماءً  ناُهْم یََل

 «..مینک می رابشانیس فراوان آب با حتماً  نند،ک دارییپا(راست)راه

 کات تفسیرین
 بـر اسـتقامت عنیی استب شده اشاره نعمت و رزق فزونی با معنوی امور رابطه به اتیآ نیا در .1

 موجب هکبل رساند، می مالک و سعادت به را و انسان گردد می معنوی اتکبر موجب تنها نه مان،یا راه
 9.گردد می افراد فاهر و نیزم آبادانی و نعمت فزونی جهینت در و فراوان آب و رحمت باران نزول

 راه به نهادن گام عنیی استب شده دیکتأ «راست راه و مانیا بر استقامت» بر اتیآ نیا در. 2
 ستادگییا و استقامت هکبل ندارد، دنبال به را ییها نعمت نیچن باشد، زودگذر اگر مان،یا راست  

 .شود می اتکبر نزول موجب هک است مانیا و راست راه در

 ر برابر هواهای نفسانی )صبر در برابر گناه(ح: پایداری د

یزه جنسی هنگام آماده نبودن وسایل ازدواج:  صبر در برابر غر
  ت ِطعم ي ل مم  م نم  و الً  مم کمِنم  َم وم  م  ط 

 
ناِت     کنم ی أ ص  مِناِت  المُمحم مُمؤم   تم کم ل   ما َ ِمنم  ال

 
ِ یلف ت   مِنم  مم کمانُ یأ  مُ کات

مِناِت  مُمؤم ل مُ  اهللُ  و   ال عم
 
ِ یبِإ أ هملِِهنَّ  بِإِذم ِ  ُحوُهنَّ کَ انم  ب عمض   مِنم  مم کب عمضُ  مم کمان

 
ُجور ُهنَّ  آتُوُهنَّ  و   أ

ُ
مم عمُروِ   أ  بِلال

نات    ْدا    ُمتَِّخذاِت  ال و   ُمَاَِحات   ری  غ   ُممص 
خم
 
ِصلنَّ  َ لإِذا أ حم

ُ
ت ل َ لإِ م  أ

 
لة   ی  أ لُف  ِهنَّ یف ع ل ل بِفاِحش   َع    ملا نِصم

ناِت  ص  ِ  المع ذاِب  مِن   المُمحم ِش  لِم نم  کذل  م  و   مم کمِنم  المع ن ت   خ 
 
ِْبُوا أ ُفور   اهللُ  و   مم کل   ری  خ   ت صم )نساء/  م  یر ح غ 

 از پس ند،ک ازدواج مؤمن[آزاد  ] دامن  کپا زنان با هک ندارد ییتوانا مالی نظر از هک شما از سک هر و»ب (25
 تـر آگـاه شـما مانیا به خدا و ـ .(آورد در شیخو واجازد به)د،یا شده کمال هک مؤمنتان جوانسال دختران

 و د،یـآور در همسـری بـه شـان خانواده رخصت با را آنان پس د،ی[گرید] برخی از شما از برخی -است
 ریغ) ار کزشت ریغ دامنان  کپا (هکآن شرط به)دبیبده شانیا(خود به عرف، طبق)دهیپسند طور به را َمهرشان

 (زنا)زشت  [ارک]  بکمرت اگر پس شدند، شوهردار هک هنگامی و. رندینگ هانیپن دوستان و باشند،(ارکزنا
 بـا ازدواج)ن یـا. اسـت(آزاد)دامنکـپا زنـان بـر هک است(مجازاتی و)عذاب از میین آنان بر پس شدند،

. باشـد کهراسـنا(شیخـو ردنکـ گنـاه و)افتـادن زحمـت بـه از هکـ شماسـت از سـیک برای ،(زانینک
 «..است مهرورز[و] آمرزنده اریبس خدا و استب بهتر شما رایب ردنک ییبایکش[ لی]و

                                                           
 باشد. می 12ی  ی نوح، آیه ی این آیه در سوره . مشابه 9
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 نکات تفسیری
 بـرای آنـان داری نگـه انـاتکام هکـ شـدند می ریاس ادییز عده ها جنگ در اسالم از قبل .1

 تحـت افـراد نیـا سـتیبا مـی ن،یبنـابرا بودب دشمن نفع به زین آنان آزادی و نبود فراهم ها دولت
 غـذای تـا نند،ک خدمت و شوند نترلک زینک و برده عنوان به مدتی و درنیگ قرار گرانید سرپرستی

 .آورند دست به را شیخو
 داری بـرده نظـام جنگی، های ضرورت خاطر به هک شد عرضه انیجهان به طییشرا در اسالم

 .برانداخت باره کی را غلط نظام نیا شد نمی عماًل  و بود شده رفتهیپذ
 و آرامـی بـه را نظـام نیـا قـرن، چنـد طـی شـده، حساب و منظم برنامه کی در اسالم پس،

 بردگان از تیحما در نییقوان طرفی از عنی،ی ردبک نک شهیر اسالمی جوامع در قانونی صورت به
 فـارهک و تـاوان گـر،ید طـرف از و نمـود بردگان ردنک آزاد به قیتشو را مردم سپس و رد،ک وضع
 .داد قرار بردگان ردنک آزاد را گناهان برخی

( باشـد داری برده منع قانون به اجیاحت هک نیا بدون) رانیا شورک در مثاًل  نونکا صورت، نیدب
 .است شده نک شهیر امر نیا

 منـع قـانون شـدند موفـق ن،یخـون مبـارزه هـا قـرن از پس بردگان، غربی، شورهایک در اما
 .شوند آزاد و برسانند بیتصو به را داری برده

 کی از شما همه: دیگو می قرآن رو نیا از داشتندب راهتک زانینک با ازدواج از افراد برخی. 2
 مسـاوی تیانسـان در شـما عنـیی دبیهسـت گـرید برخی از برخی و دیا آمده وجود به مادر و پدر
 هک زانیینک با ازدواج از دینبا پس دارد، جهاد و علم و تقوا به بستگی افراد معنوی ارزش و دیهست
 .دیباش داشته تراهک هستند، انسان شما مثل

 ستندین آزاد زنان با ازدواج به قادر و فشارند تحت شدت به جنسی زهیغر نظر از هک سانیک .3
 ازدواج آری،. ننـدک ازدواج زانیـنک بـا اسـت بهتر 9شوند گرفتار گناه و زحمت به هک ترسند می و

 و موقـت و میـدا اجازدو راه از توانـد مـی مسلمان عنیی رسدب نمی بست بن به اسالم نظر از افراد
 .بخشد تداوم را بشر نسل و ندک ارضا را شیخو جنسی زهیغر زان،ینک با ازدواج

                                                           
رو بـه  بسیار دردنـاک اسـتب از ایـن ته است، کهبه معنای دوباره شکستن استخوانی است که قباًل شکس« َعَنت» ی . واژه 9

 (.442، ص 1گویند) تفسیر صافی، ج  آور َعَنت می فرسا و رنج مشکالت طاقت
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 فلسـفهرو  از ایـن. نشد داده اجازه اضطراری طیشرا در جز و شد محدود زانینک با ازدواج .4
 بودند تییترب نامطلوب طیشرا در عصر، آن در ژهیو به زان،ینک هک باشد آن است نکمم مکح نیا
پـس صـبر و  .گذاشـت می اثر آنان فرزندان بر هک داشتند عاطفی و اخالقی علمی، مبودهایک و

 ورزی در این موارد بهتر است. عفت
 بزرگـان برخـی مـادر هکـ زانـیینک مثـل استب داشته وجود ییاستثناها مورد نیا در چند هر
 .بودند اسالم

  اقسام صبر در اندیشه امام خمینی
کنـد:  قسیم بندی، صبر را به سه مرحله تقسیم کرده و این گونه بیان میدر یک ت امام خمینی

برای صبر درجات دیگری است که راجع به اهل سلوک و کمل و اولیاستب صـبر للـه از مقامـات 
نازله سالکین و مهاجرت الی الله است و صبر بالله که دو مقام دارد، یکی برای سالک ثابت اسـت 

 9لمحو و صبر علی الله و آن پس از تمکین این مقام است.و یکی برای اهل صحو بعد ا
 

 آثار اقسام صبر در اندیشه امام خمینی
 در صـبر و گردد   حق به انس منشأ طاعات در صبر و شود نفس تقوای منشأ معاصی   در صبر

 0.است انعرف اهل بلکه ایمان، اهل بزرگ مقامات   از اینها. شود الهی قضای به رضا منشأ بلّیات
 

 ای )دامت برکاته( صبر بر معصیت در اندیشه امام خامنه
 ی شریفه ی آیه ذیل روایات، در لذا. است روزه مشتهیات، ی غلبه و گناه مقابل در صبر مظهر

الّصالة و بالّصْب واستعینوا ( /45بقره )از گذشـت مظهـر روزه،. اند کرده تعبیر روزه به را صبر 
 اساسـی حرکـت یـک نمادین، صورت به لیکن است، محدود روزه مان  ز اگرچه. هاست خواسته

 همـان نفـس، خواسـتهای و مشتهیات و هوسها و نفسانی هواهای چون چرا؟. است انسان برای
 . رساند می گناه به را انسان که است مسیری

                                                           
 419-418. امام خمینی، سید روح الله، شرح جهل حدیت، ص  9
 597. امام خمینی، روح الله، تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی)س(، ص  0
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 ط: صبر در هنگام امتحان اللهی

  ِْبم  و صلاب   ما  َع   اصم
 
ل َزممِ  ِملنم  کذلِل إِ َّ  کأ ُملور ع 

ُ  از)آنچـه برابـر در و»ب (17لقمـان/ ) اْلم
ــه هکــ(التکمشــ ــو ب ــا هکــ بــاشب بایکشــ رســد، مــی ت  شــما)اســتوار میتصــم از[ یکحــا] نی

 «..ارهاستک(در
  لمنا ما و رمس 

 
بمل   أ ل ِمن   کق  مُمرمس  ل إِنَُّهمم  إاِلَّ  ی  ال  ل 

م
علام   لُو   کأ ُشلو   ی و   الطَّ لواقِ  ِف  مم سم

لمنلا و   اْلم  ع   ج 
ض     َِتمن ةً  ِْل عمض   مم کب عم

 
و    أ ِْبُ ُِّل    اک و   ت صم  از (سـیک) تـو از شیپـ و»ب (21فرقـان/ ) اً ریب صل کر 

 برخی و رفتندب می راه بازارها در و خوردند می غذا آنان قطعاً  هکنیا مگر م،ینفرستاد را فرستادگان
 هکـ حـالی در د؟یـنک مـی ییبایکشـ ایآ م،یداد قرار [گرید]  برخی برای شییآزما [ لهیوس] را شما

 «..ناستیب تو پروردگار
 عمران آمده است. از سوره آل 186از سوره بقره و آیه  155مشابه این مطلب در آیه  تذکر:

 )دامت برکاته( ای صبر در مقابل بالها در اندیشه امام خامنه
َشیٍء م   [ مصداق این آیهکرونااین بیماری ] ُکم ب  الَخوف  َوالجـوع  َو  َن ی شریفه است: َو َلَنبُلَون 

َمـر َن ااَلموال  َو ااَلنُفس  َو الث  ای واقعـًا  آورد و یـک عـّده ب هـم بـا خـودش خـوف مـیتَنقٍص م 
آورد، هم نقص اموال و انفس و ثمـرات را  ی مشکل اقتصادی را به وجود می میترسند، هم مسئله

ر  الّص  همراه داردب لکن بعدش خداوند می
رفرماید: َو َبش   در صبر. است الزم صبر هم اینجا ینبب 

 9... .دادن، کار عاقالنه انجام دادن انجام درست کار یعنی اینجا

 ی: استقامت در راه ایمان داری

پی بردنـد و فرعـون خواسـت از آنهـا انتقـامی  ساحران وقتی به حقانیت حضرت موسی
 سخت بگیرد صبر و مقاومت را پیشه ساختند.

  لمِق  و
ُ
ر   أ ح  ََّ نَّا قالُوا ن  یساِج ْد ةُ ال وم ُ  قال    هاُرو  و    ُموىس  ر ِب ی  المعال   بِر ِب  آم  نمُتمم  َِرمع  ُ   بِ ِ  آم  بم  ق 

 م 
 
ُتُموهُ کم   ر  کل م   هذا إِ َّ  مم کل   آذ     أ رُِجلوا ن لةِ یالمم  ْد ِف  رم ل هلا ِمنمهلا َِلُخم هم

 
لوم    أ  َ ل ُملو    َ  لنَّ  ت عم ق ِطع 

ُ  ْل 
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رمجُ  و   مم کی ْدِ یأ

 
لِب نَّ  ُثمَّ  ِخال    ِمنم  مم کل  أ ص 

ُ جم ع مم کْل 
 
ِِنا  إِل إِنَّا قالُوا ی  أ لُِبو    ر  نمِقمُ  ما و   ُمنمق   إاِلَّ  ِمنَّا ت 

 م 
 
نَّا أ ِِنا اِت یبِآ آم  ا ر  تمنا ل مَّ َِّنا جاء  َمِرغم  ر 

 
ل   أ اً  نایع  ْبم ََّنا و   ص  لِم ت و  َم  و»ب (121-126اعـراف/ ) ی  ُم

 (همـان) مبیـآورد مـانیا انیجهان پروردگار به»: گفتند افتاده، در (نیزم به) نانک سجده ساحران
 مـانیا او به دهم، رخصت شما به هکآن از شیپ [ایآ]»: گفت فرعون «.هارون و موسی پروردگار

 تـا د،یـردک اریکبیفر (و دیا دهیشک) را آن (نقشه)شهر نیا در هک است بییفر نیا حتماً ! د؟یآورد
 بـر را شما پاهای و تانیها دست قطعاً  !دانست دیخواه ندهیآ در پس دبینک رونیب آن از را مردمش
 به را شما همگی حتماً  سپس نم،ک می قطع (چپ از یکی و راست از یکی عنیی گریدکی) خالف

 .میگـرد مـی بـاز پروردگارمـان سـوی بـه فقـط ما قتیحق در»: گفتند[ ساحران] «!زمیآو می دار
 مـانیا آمـد، ما برای پروردگارمان های نشانه وقتی هکنیا بخاطر جز ری،یگ نمی نتقاما ما از(تو)و

 ««.!رانیبم مسلمان را ما و ز،یر فرو ما بر را ییبایکش [ مانهیپ] !ما پروردگار [ ای.]میآورد
ایمان آورد با شکنجه  نمونه دیگر: همسر فرعون به نام آسیه هنگامی که به حضرت موسی

 رو شد و مقاومت کرد.فرعونیان روب
  ث الً  اهللُ  َض  ب   و ُنوا ن  یلِّلَّ  م  ت   آم 

 
ر أ وم    امم  نَّلةِ  ِف  تاً یب   کِعنم ْد    ل ابمنِ  ر ِب  قال تم  إِذم  َِرمع 

م
ِلن و   اْل   َن 

وم    ِمنم  لِ ِ  و   َِرمع  م  ِن و   ع  وممِ  ِمن    َن  الِ  المق   مـانیا هکـ سـانیک بـرای خـدا و»ب (11/ میتحـر)  یالظَّ
 در خود نزد من برای ای خانه! پروردگارا»: گفت هک هنگامی فرعون، زن: است زده َمَثلی اند آورده

 ««.!ده نجات ارانکستم گروه از مرا و بخش نجات ردارشک و فرعون از مرا و بساز، بهشت

 نکات تفسیری

 موسی زاتمعج هک هنگامی و بود «هیآس» او نام هک اند نوشته فرعون همسر مورد در .1
 و شد متوجه فرعون مک مک تا ردک می پنهان را مانشیا ولی آورد، مانیا د،ید ساحران برابر در را
 دستور فرعون سرانجام و نشد میتسل هیآس ولی بردارد، موسی نییآ از دست هک ردک اصرار او به

 سـوزان ابآفتـ در و ننـدکفیب اش نهیسـ بـر سـنگی و بسته خیم با را شیپاها و ها دست هک داد
 .نندک شیرها

 بـازگو را شیدعاها و مناجات فوق هیآ هک رد،ک مناجات خدا با زندگی، لحظات نیآخر در او
 .است ردهک
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 :خواست خدا از زیچ چند خود مناجات در هیآسـ 2
 سازدب فراهم او برای بهشت در ای خانه خدا( یک

 باشدب خدا نزد هک هدخوا می را بهشتی عنیی باشد، الهی قرب جوار در خانه نیا( دو
 دهدب نجات آلودش کشر ردارک و فرعون از را او خدا( سه

 .بخشد ییرها ارکستم قوم دست از را او خدا( چهار
 بـود برکمسـت و شهیفرپک مردی سرپرستی تحت و ردک می زندگی فرعون اخک در هک هیآسـ 3
 گام مانیا راه در استواری اب و ردک رها را بودن مصر هکمل و نگرفت قرار طیمح طیشرا ریتأث تحت

 زارییـب آنـان اریکسـتم از و ردک ریتحق را فرعون اخک بهشت، تقاضای و خود سخنان با و نهاد
 .دینوش شهادت شربت راه نیا در و جست
  هک شده تیروا امبریپ ازـ 4

 9.هیآس و میمر فاطمه، جه،یخد: نفرند چهار بهشت اهل زنان نیبرتر
 معرفـی مـؤمن زنـان و مـردان همـه الگوی را او قرآن بود، زن کی هک آن با فرعون همسرـ 5

 مـردان و زنان همه الگوی هک برسد مقامی به تواند می زن کی اسالمی فرهنگ در آریب. ندک می
 .شود جهان مانیا با

 طیشـرا ریتـأث تحـت هکـ نیا جمله از استب مختلف جهات از فرعون همسر بودن الگو ـ6
 بـه رو هکـ نیـا در زیـن و ردکـ مقاومت طاغوت و ستم برابر در و رفتنگ قرار فرعون اخک طیمح

 .شد طلب آخرت و آورد خدا سوی

 ها ک: صبر در برابر تفرقه افکنی

کید دارد و تفرقه را ممنوع اعالم کرده است.  قرآن کریم بر وحدت امت اسالم تأ
  ت ِصُموا و ُِ  اعم رَّقُوا ال و   عاً یج   اهللِ  ِِب بم  خـدا، سـمانیر بـه همگـی و»ب (113ان/ عمر آل) ت ف 

 «.دینشو ندهکپرا و د،ییجو کتمّس 
 کند. ها به صبر دعوت می افکنی مردم را در برابر تفرقه حضرت شعیب پیامبر
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  ة      اک إِ م  و ُنوا مم کِمنم  طائِف  رمِسلمُت  یبِاّلَّ  آم 
ُ
ة   و   بِ ِ  أ ِمُنوای ل مم  طائِف  وا ؤم لِْبُ لیتَّ  َ اصم  اهللُ  م  کلیم  ح 

ا ریُ خ   ُهو   و   ن نایب  
م
 رسـالت بـدان(مـن)آنچـه به شما، از ای دسته اگر و»ب (87اعراف/ ) ی  مكال

 مـا انیـم خـدا تـا دینک ییبایکش پس اند، اوردهین مانیا(گرید)ای دسته و اند، آورده مانیا ام، افتهی
 «..است داوران ن  یبهتر او و ند،ک داوری

 برابر رهبر مسلمانان ل: صبر در آداب اجتماعی به ویژه در

ای  
 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  م اهلل   إِ َّ  اهلل   اتَُّقوا و   ر ُسوُِهِ  و   اهللِ  ی ْد  ی ی  ب   ُتق  ِْدُموا ال آم  ل ع  یس    ای  میع 

 
لایأ  ن  یلاّلَّ  ه 

ُنوا وات   ت رمف ُعوا ال آم  صم
 
ق   مم کأ ومِت  َ وم مه ُروا ال و   انلَِّب  ص  ُ  ِت  لِ  ُه  وم لرِ ك بِلالمق  هم ِضل ج  لض   مم کب عم  م  ِْل عم

 
ُ   أ ملب   َت 

مالُ  عم
 
ُتمم  و   مم کأ نم

 
ُعُرو    ال أ و   ی ن  یاّلَّ  إِ َّ  ت شم وات ُهمم  ُغضُّ صم

 
ولِل اهللِ  ر ُسلولِ  ِعنمل ْد   أ

ُ
ن   ن  یلاّلَّ  کأ لت ح   اهللُ  امم

ِ ُهمم  وى قُلُو ة   ل ُهمم   لِلتَّقم ِفر  غم ر   و   م  جم
 
ظ أ ر مِنم  کناُوون  ی ن  یاّلَّ  إِ َّ   میع  ُُجراِت  اءِ و 

م
  ال

 
ُُهمم کأ ِقلُو ی ال ث   ل لوم  و    عم

نَُّهمم 
 
وا أ ُ ْب  یتَّ  ص  ِ   ح  مُر ُفور   اهللُ  و   ل ُهمم  اً ریخ      اکل   ِهمم إِل   َت   هکـ سـانیک ای»ب (1ــ5)حجرات/  م  یر ح غ 
و .(دیـریمگ شـییپ آنـان بـر و)د،یـندار مقدم(را زییچ)اش فرستاده و خدا شیپ فرا! دیا آورده مانیا
! دیـا آورده مـانیا هکـ سانیک ای .داناست شنوای خدا هک دبینک حفظ خدا [ عذاب]از  [را خودتان]

 بانـگ همچون د،ینزن بانگ او بر گفتن سخن در و د،ینکمَ  بلند امبریپ صدای از فراتر را تانیصداها
 کدر بـا)شـما هکـ حـالی در شـود تبـاه شـما اعمـال مبـادا ب[گـرید] برخـی بـر شما از برخی زدن

 آنان شند،ک می فرو خدا فرستاده نزد را شانیصداها هک سانیک قتیحق در .دیشو نمی متوجه(حّسی
 نمـوده خـالص(و آزمـوده نگهـداری خـود و)ییپارسـا بـرای را شانیها دل خدا هک هستند سانیک

 هـا اتـاق پشـت از را تـو هکـ سـانیک درواقـع .اسـت بزرگـی پـاداش و آمرزش آنان برای[و]استب
 آنان سوی به تا ردندک می ییبایکش آنان(فرض بر)اگر و .نندک نمی خردورزی آنان ثرک،اخوانند فرامی

 «..است مهرورز[و] آمرزنده اریبس خدا و بودب بهتر آنان برای حتماً  ی،یآ در

 نکات تفسیری

 .دارد اشاره آن های پاداش و امبریپ حضور در ادب به هیآ نیا .1
 رهبران ریسا عنیی تر، نییپا مراحل شامل: اند گفته و داده توسعه را اتیآ نیا مفسران از برخی

 .شود می زین دانشمندان و اخالقی و ریکف
 ببر استاد طاعت طلبی می اگر مزد             نرسی ییجا به راه نیا در نابرده سعی
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 رود، بـاالتر انسان خرد هرچه رایز استب دهینام رخردمندیغ را ادب بی های انسان هیآ نیا .2
 تـر مکـ او عقل هرچه و شود می افزوده او ادب بر و ندک می کدر بهتر را ها ارزش ضد و ها ارزش

 .شود می تر مک ادبش شود
 .است رکمتف انسان نشانه ادب و نندک نمی رکتف هک است واناتیح صفات از ادبی بی اصواًل  و
 ،تیب اهل و مبرایپ برابر در ادب خدا، برابر در ادب: است آداب از ای مجموعه نید .3
 و قـرآن اتیـآ از مهمـی بخـش رو نیـا از مـردمب و دانشمندان معلم، مادر، و پدر برابر در ادب
 .است مؤدبانه نیید دستورات و آداب آموزش اسالمی، ثیاحاد

  کَملَ  آمد کپا و معصوم ادب از و             کفل نیا است گشته پرنور ادب از          
 اتاق از امبریپ تا ردندک می صبر( میتم بنی) گروه نیا اگر هک است شده نایب دوم هیآ در  .4

 و رحمـت  هیـما هم و بود آنان ادب  دهنده نشان هم ارک نیا چون بودب بهتر آنان برای د،یآ رونیب
 .شد می آنان پاداش

 به هر حال در انجام آداب اجتماعی به ویژه در برابر رهبر مسلمانان صبر ضروری است.

 ای )دامت برکاته( سام صبر فردی و اجتماعی در اندیشه امام خامنهاق
 اخالقی دستور یک و اسالمی اخالق عنوان به و است محض شخصی   مسأله یک وقت یک

 طـور یـک ایـن،. کنیم صبر مصائب مقابل در: شود می مطرح ارزش یک فردی، صرفاً  روحی   و
 در عوائـق و موانع و فشارها و مشکالت عانوا با که ای جامعه سطح در صبر هم وقت یک. است

 صـبر شـداید، ایـن و موانـع ایـن قبـال در افراد باید: شود می مطرح است، مواجه خود راه و کار
 چگـونگی اسـتب چیز یک صبر حقیقت. میشود مطرح دیگر طور یک صبر جا، این در. بورزند

 9.است مهّم  قضیه طرح
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 م: صبر و استقامت در تبلیغ دین

  ت ِمرمت   ماك ِقمم َ اسم
ُ
ع   تاب   م نم  و   أ وما ال و   کم  غ  لُو    بِما إِنَّ ُ  ت طم م   پـس»ب (112هـود/ ) ری  ب ص ت عم

 زیـن) گشـتند، باز (خدا سوی به) تو با هک سانیک و! نک دارییپا شدی داده فرمان هک گونه همان
 «..ستنایب دیده می انجام آنچه به او هک[چرا]د،ینکمَ  انیطغ و .(نندک دارییپا

 ِْبم ْب    ماك َ اصم ولُوا ص 
ُ
ُِ  ِمن   المع  َزممِ  أ ُم  ال و   الرُُّس ِج ت عم َم نَُّهمم ك ل ُهمم  ت 

 
وم   ی ومم  ی أ  لمب ُثوای ل مم  وع  ُْدو   ی ما ر 

ةً  إاِلَّ  هار   ِمنم  ساع 
ُم  ب الغ   ن  ه  ل لی ف  لوممُ  إاِلَّ  کهم  بـاش بایکشـ پـس»ب (35احقـاف/ ) المفاِسلُقو    المق 

 و ردنـد،ک ییبایکشـ فرسـتادگان از(اسـتوار میتصـم صـاحبان)العزم ُاولو(امبرانیپ)هک همانگونه
 جـز ییگو هک نند،یب می اند شده داده وعده را آنچه هک روزی(رایز)مورز، شتاب آنان(عذاب)برای

 نافرمـانبردار گـروه جـز ایـآ و[ اسـت امیپ] رساندن(نیا)اندب ردهکن درنگ(ایدن در)روز، از ساعتی
 «.!د؟شون می کهال
  ِْبم  و   کإِل    وىحی ما اتَّبِعم  و یتَّ  اصم لا ریُ خ   ُهو   و   اهللُ  م  کیم  ح 

م
 از و»ب (119/ سنویـ) ی  مكال

 نیبهتر او و ند،ک داوری خدا(هکنیا)تا! نک ییبایکش و ن،ک روییپ شود می وحی تو سوی به آنچه
 «..است داوران

و معـارج/  48و قلم/  24و انسان/  7ثر/ سوره نحل و مد 127مشابه این مطلب در آیه  تذکر:
 آمده است. 5

 ن: پایداری در انجام عبادات

  قِمِ  و
 
الة   أ ف   الصَّ ر  لناِت  إِ َّ  ُِ یلاللَّ  ِملن   ُزل فلاً  و   انلَّهلارِ  ط   َ  

م
ِهبم  یل ال ل ذم ََّ   رىكلذِ  کذلِل ئاِت یال

ا ِْبم  ن و  یركلِّلَّ لر   عُ یضی ال اهلل   َ إِ َّ  اصم جم
 
لن أ َِ مُمحم  و روز، طـرف دو در»ب (114-115هـود/ ) ی  ال

 بـرای ادآوری،یـ نیـا برنـدب می(انیم از)را ها بدی ها، یکین هک[چرا]دارب برپا را نماز شب، لیَاوا
 «..ردک نخواهد تباه را ارانکوکین پاداش خدا قتیحق در هک[چرا!]نک ییبایکش و .است ادآورانی

 س: صبر برای عفو هنگام انتقام

  بم  إِ م  و ُِ  َ عاقُِبوا ُتمم اعق  ُتمم  ل ِِئم  و   بِ ِ  ُعوقِبمُتمم  ما بِِمثم م ْب  ابِر ری  خ   ل ُهو   ص   و»ب (126نحل/ ) ن  یلِلصَّ
 اگـر و دبیـده فـریک د،یُشـد مجـازات بـدان هکـ زییـچ هماننـد پس د،ینک فریک(دیخواست)اگر

 «. است بهتر انیبایکش برای آن البته د،ینک ییبایکش
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  ت وِ  ال و َم    یت 
م
ن ةُ ال ََّ  ال   و   َ  عم  ئ ةُ یال ف  نُ  ِه   بِالَّیت اوم  َ حم

 
ا أ ة   ن ل ُ یب   و   کن  یب   یاّلَّ  َ إِذ  ل ْداو  نَّل ُ ك ع 

 
 أ

ِل  اهای ما و    میْح   و  وا ن  یاّلَّ  إاِلَّ  ل قَّ ُ ْب  اهای ما و   ص  ظ   ُذو إاِلَّ  ل قَّ ظ ح   یکین و»ب (34-5فصلت/ ) م  یع 
 سیک ناگهان، پس نبک دفع است وترکین آن هک (ای وهیش) نبدا (را بدی) ستبین مساوی بدی و
 سـانیک جز و .است گرم (دوستی و) اوریی او ییگو هک چنان است، دشمنی او نیب و تو نیب هک
 آن اسـت بزرگ بهره دارای (هک سیک) جز و نندبک نمی افتیدر را (مقام) آن ردند،ک ییبایکش هک
 «..ندک نمی افتیدر را

  نم  و ْب    ل م  ر   و   ص  ف  ِ  إِ َّ  غ  ُمورِ  ع  َزممِ  ل ِمنم  کذل
ُ  و نـدک ییبایکشـ سک هر و»ب (43/ یشور) اْلم

 «..ارهاستک (در او) استوار میتصم از [ یکحا]  نیا هک (چرا است، استوار اراده دارای)امرزدیب

 صبرهای منفی در آیات و احادیث

 ها الف: صبر در پرستش بت

  ل ق   و   انمط 
ُ ل   ِ  ِمنمُهمم  المم 

 
ُشلوا أ وا و   امم لِْبُ لتِ   َع   اصم ل هلذا إِ َّ  مم کآلِه   و»ب (6ص/ ) راویل ء   ل ش 

 قطعاً  د،یباش بایکش معبودانتان (پرستش) بر و دیبرو :(گفتند و) افتادند راه به باشتاب آنان اشراف
 «..است شده خواسته هک است زییچ نیا

  وم  إِذا و
 
  ُه َُزواً  إاِلَّ  کتَِّخُذون  ی إِ م  کر أ

 
ا أ نم  ِضلُّنال   و  اک ر ُسوالً إِ م  اهللُ  ب ع ث   یاّلَّ  هذ  تِنا ع   ال ل وم  آلِه 

 م 
 
نا أ م ْب  ل   ص  وم    و   هایع  ل ُمو   ی س  وم   ی ی  ح عم لذاب   ر  لنم  المع  ُُّ  م  ل ض 

 
لب أ  و»ب (41ــ42فرقـان/ ) الً یس 

 خدا هک است سیک نیا ایآ:(ندیگو می و)رندبیگ نمی شخندتیر به جز نند،یب می را تو هک هنگامی
 اگـر سـازد، گمـراه معبودانمان از را ما بود کینزد قطعاً  !است؟ ختهیبرانگ فرستاده (بعنوان را او)

 نـدهیآ در[ لـی]و(. گردانـد مـی بـر را مـا حتمـاً ) میردک نمی ییبایکش (معبودان) آن (پرستش)بر
 «..است تر گمراه (ابیی)راه نظر از سیک چه هک دانست خواهند نند،یبب را عذاب هک هنگامی

 نکات تفسیری
 شـخندیر را حضـرت آن فقـط و نداشتند لییدل و منطق امبریپ دعوت برابر در انکمشر .1

 .اهندکب او سخنان ریتأث از تا ردندک می
 نبوت ادعای طرفی از عنیی بودندب افتاده ییگو تناقض به امبریپ دعوت برابر در انکمشر .2
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 .گرفتند می شخندیر به را آن و ردندک می معرفی اساس بی را امبریپ سخنان و
 :گفتند می و ردندک می تّلقی جّدی را امبریپ سخنان گر،ید طرف از و

 از را مـا و شـود واقـع مؤثر سخنانش است نکمم م،ینکن استقامت و صبر او برابر در ما اگر
 .برگرداند دمانیعقا

گونه صبر و  ل و غیرمنطقی است لذا اینها کاری بدون دلی صبر و استقامت بر پرستش بت. 3
 استقامت منفی و مضّر است.

مشابه این مطلب در مورد تقلید از پدران و مقاومت بر پیروی از افکار غیر عقالنی آنها آمده 
 است.
نا ل   و ج  ْدم نا  ِ یع    آباء 

 
ل ُمو   ی ال آباُؤُهمم     اک ل وم  و   أ ت ل ُْدو   ی ال و   ئاً یش   عم  آنچـه» ب(114مائـده/ ) هم

 دانستند، نمی زییچ چیه پدرانشان(فرض بر)اگر ایآ و .است بس را ما م،یا افتهی آن بر را پدرانمان
 «.!؟(نندک می روییپ آنها از باز)بودند افتهین تیهدا و

 ب: صبر بیهوده در برابر آتش دوزخ

 ِکتُ  بِها نمُتمم ك  الَّیت انلَّارُ  هِذه 
 
ر   ِذبُو   أ حم َِ مم  هلذا َ 

 
ل أ نم
 
لو    ال ُتمم أ لل ومها ُتبمُِصُ وا اصم لِْبُ وم  َ اصم

 
 ال أ

وا للِْبُ للواء   ت صم ل لل س  وم    إِنَّمللا مم کیع  لُللو    نمللُتمم ك مللا ُِتملل َز  م   گفتــه آنــان بــه)»ب (14ـ  16طــور/ ) ت عم
 شـما ایـ اسـت سـحر نیـا ایـآ و !دیانگاشـت مـی دروغ را آن همواره هک است آتشی نیا:(شود می

 شـما بـرای د،ینباشـ بایکشـ ایـ دیباشـ بایکش و(! دیبسوز و)دیشو دوار(دوزخ)بدان !د؟ینیب نمی
 «.!شد دیخواه مجازات دیداد می انجام همواره آنچه به فقط هک استب سانکی
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 های پایداری )صبر و استقامت( ششم: عوامل و ابزارها و زمینه

ده اسـت کـه ها و عوامل مؤثر در پایداری اشاره ش زمینه بیت در آیات قرآن و احادیث اهل
ترین موارد آنها  تواند در صبر و استقامت افراد و جامعه مؤثر باشد. برخی از مهم شناخت آنها می

 عبارتند از:

 الف: ایمان به معاد )یقین به مالقات پروردگار و بازگشت به سوی او(

 ب: فروتنی )و تسلیم( در برابر پروردگار

  ت ع و ِ  ُنوایاسم ْبم الةِ  و   بِالصَّ اِشع َع    إاِلَّ  ة  ری  بکل   إِنَّها و   الصَّ
م
نَُّهمم  ُظنُّو   ی ن  ی اّلَّ ی  اْل

 
ِِِهلمم  ُمالقُوا أ  و   ر 

نَُّهمم 
 
 هکـ حـالی در دبییـجو ارییـ نمـاز و ییبایکش لهیبوس و»ب (45-46بقره/ ) راِجُعو     ِ إِل   أ

 را پروردگارشـان نانآ هک دانند می هک سانیک(همان) .است گران فروتنان، بر جز(ارک)نیا مسلماً 
 «..گردند می باز او سوی به فقط آنان هکنیا و نند،ک می مالقات
ای  

 
ایأ ُنوا ن  یاّلَّ  ه  ت ع آم  ِ  ُنوایاسم ْبم الةِ  و   بِالصَّ ع   اهلل   إِ َّ  الصَّ ابِر م   سانیک ای»ب (153بقره/)  نیالصَّ

 «..است انیبایکش با خدا هک[چرا]دبییجو اریی نماز، و ییبایکش لهیبوس! دیا آورده مانیا هک

 نکات تفسیری
 در. شـود روزیـپ ها سختی بر او کمک با هک باشد داشته امدادگری دارد دوست انسانی هر .1

 .شدند معرفی بشر زندگی امدادگران نماز، و صبر ات،یآ نیا
 انسـان عنیی استب برونی و درونی التکمش برابر در ستادگییا و استقامت حالت صبر، .2

 و هـا بتیمصـ و خـارجی دشـمنان طانی،یشـ و نفسـانی هـای هـوس و گناه به لیم برابر رد دیبا
 .برسد راه از روزییپ تا ورزد استقامت زندگی های سختی
 و اسـت نماز آن مظهر هک خدا، به ایکات نخست: است ردهک اشاره مهم اصل دو به فوق هیآ .3

 و اسـتقامت» عنـیی رو،ین دو نیا با واندت می انسان. است صبر آن مظهر هک نفس، به ایکات گریید
 .است صابران با خداوند هک شودب روزیپ و برود سخت و حوادث التکمش جنگ به «خدا به توجه

 و اسـتقامت آنـان روزییـپ مهـم عوامـل از یکـی هکـ دهد می گواهی زین بزرگ مردان خیتار
 .است بوده ییبایکش
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 بـه اگـر شـود، می محاصره و محدود گوارنا حوادث و متعدد التکمش انیم در هک انسان .4
 و حـوادث در خـدا بـا مـرتبط انسان ولی شود، می وبکسر نباشد، متصل الهی نامحدود قدرت
 .ندک می جلوه کوچک نظرش در التکمش و بازد نمی را خود ها سختی
 نمـاز بـه شـد، مـی رو روبـه لیکمشـ با هک هنگامی علی حضرت هک است شده تیاکح
 9 .خواند می را فوق هیآ و( رفت می لکمش حل دنبال به نماز از پس و) خاست برمی
 ناراحـت را او هکـ شـد مـی رو روبـه لیکمشـ بـا گاه هر اسالم امبریپ هک شده تیاکح .5

 0.گرفت می مدد روزه و نماز از رد،ک می
 :فرمودند هک شده تیاکح زین صادق امام از و

 نمـاز د،یـبرو مسجد به د،یریبگ وضو د،یشو یم رو روبه وییدن های غم از اندوهی با گاه هر
 2 .دییبجو کمک نماز و صبر از: است فرموده خدا هک چرا دبینک دعا و دیبخوان

 ای )دامت برکاته(  ها از دیدگاه امام خامنه نقش غرور )و سرکشی و تکبر( در به شکست کشیدن پیروزی
 پیش در را گوناگونی انحطاطهای و انحرافها وقت آن بیاید، ما سراغ به غرور نکرده خدای اگر

 از بعـد معمـوالً . اسـت شـیطان بـزرگ دامهای از این باشیدب مراقب. دید خواهیم خودمان پای
 2.دارد وجود بزرگ خطرهای بزرگ، های پیروزی

 ج: یاد مبدأ و معاد )ذکر الهی = استرجاع(

 َّتمُهمم  إِذا ن  یاّل صاب 
 
َِّ  إِنَّا قالُوا ب ة  یُمص أ  هک سانیک (همان)»ب (156بقره/ ) راِجُعو     ِ إِل   إِنَّا و   هلِل

 سوی به فقط ما واقع در و مبییخدا آن   از ما قتیحق در: ندیگو می برسد، آنان به بتییمص گاه هر
 «.میگرد می باز او

                                                           
 ، به نقل از: کافی.521، ص 1و تفسیر نمونه، ج  154، ص 1. ر. ک: تفسیر المیزان، ج  9
  . مجمع البیان، ذیل آیه 0
 . مجمع البیان، ذیل آیه. 2
 1388/16/16بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت،  . 2
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 نکات تفسیری
 هـا نعمـت زوال از هرگـز هکـ آمـوزد می ما به «میهست او از همه» هک تیواقع نیا به توجه. 1

 اگـر و میـدار تعّلـق خدا به ما، خود حتی و مواهب نیا همه رایز مبینکن جزع و مینشو ناراحت
 .ماست صالح به دو هر رد،یگ بازمی گرید روز و بخشد می روزی

 جا نیا هک ندک می اعالم ما به ،«میگرد می باز او سوی به ما همه» هک تیواقع نیا به توجه. 2
 .است زودگذر همه ها نعمت ثرتک ای مبودک و ستین دانیجاو سرای

 بـه توجـه هکـبل سـت،ین آن زبـانی رکـذ تنهـا «راجُعون هیال اّنا و لّله اّنا» گفتن از مقصود. 3
 .است معاد و مبدأ به توجه همان هک است آن روح و قتیحق

 و دیـتوح های درس نیتر عالی از ای عصاره است، مشهور «استرجاع لمهک» به هک جمله نیا
 بزرگـان مینـیب مـی هکـ روسـت نیـا از و است زمان هر در و زیچ همه در خدا کپا اتذ بر هیکت

 .ردندک می رارکت را جمله نیا سخت های بتیمص بروز هنگام به اسالم

ّله لّق » جمله دیشد مواجه بتییمص با گاه هر هکاحادیث حکایت شده  در  «رلءعون هيلْ لّق  و ْا
 .9دییبگو را

 :هستند گروه سه تالکمش برابر در مردم. 4

 بـر عـالوه گـریید گـروه و هستند بایکش و بردبار برخی ،0نندک می جزع و صبرند مک برخی
 .2نندک می زین رگزاریکش صبر،

 .میباش گزار سپاس صابران از ما هک است بهتر پس

 د: دعا )درخواست صبر و ثبات قدم از خدای متعال(

  ا و ُزوا ل مَّ َِّنا قالُوا ُجُنوِوهِ  و   ِْلالُوت   ب ر  َمِرغم  ر 
 
ل   أ اً  نایع  ْبم نا ث ِبلتم  و   ص  قمل ْدام 

 
لنا و   أ لوممِ  َع    انمُُصم  المق 

: گفتنـد شـدند، روبـرو انشیرکلشـ و «جـالوت» بـا هکـ هنگامی و»ب (251بقره/ ) ن  یَِراکالم 
 گروه بر را ما و دار، استوار را ما های گام و ز،یر فرو ما بر را ییبایکش [ مانهیپ] !ما پروردگار[ ای]»
 ««..فرمای روزیپ افرانک

                                                           
 .531، ص 1. ر. ک: تفسیر نمونه، ج  9
0  . ًج  َُزواع ُّ ُ  الَّشَّ ََّ ا م   (.21ی  ی معارج، آیه ) سوره إِذ 
 زیارت عاشورا(«) الّلهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. »  2
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 نکات تفسیری این آیه در مباحث قبل بیان شد. تذکر:
ایمان آورده بودنـد  دعا و تقاضای صبر توسط ساحرانی که به حضرت موسی نمونه دیگر:

 و با انتقام سخت فرعون روبرو شدند.
  م  إاِلَّ  مِنَّا ت نمِقمُ  ما و 

 
نَّا أ ِِنا اِت یبِآ آم  ا ر  َِّنا جاء تمنا ل مَّ َمِرغم  ر 

 
ل   أ اً  نایع  ْبم للِم ت و ََّنا و   ص  َم )اعـراف/  ی  ُم

 آمـد، مـا بـرای پروردگارمـان های نشانه وقتی هکنیا بخاطر جز ری،یگ نمی انتقام ما از(تو)و »ب (126
 ««.!رانیبم مسلمان را ما و ز،یر فرو ما بر را ییبایکش [ مانهیپ] !ما پروردگار [ ای.]میآورد مانیا

 ای )دامت برکاته(:  درخواست ثبات قدم از خدا، در اندیشه امام خامنه
َنا کنیمب محکم را گاممان بایستی ثباتب و صبر به داریم احتیاج آینده تأمین برای ر َرب   َلنـا اغف 

َبنا سراَفنا َو  ُذنو نا فی إ  ت َو  َأمر   اسـت همـین ده،ش خواسته دعا در که چیزهایی از یکی َأقداَمناب َثب 
 9.است الزم قدم ثبات و صبر باشدب ثابت قدمهایمان که

 هـ : امداد الهی به وسیله فرشتگان

 و: بشارت یاری خدا )تأثیر روانی(

 ز: آرامش و اغمینان به وعده امداد الهی

 ِمن ت ُقوُل  إِذم   ی  لِلمُمؤم
 
 م  مم کیفِ کی ل نم  أ

 
ُِّ  مم کِم ْدَّ ی أ ِ  ِمن   آال    بِث الث ةِ  مم کر  ل ةِ کالمم الئ   ب ىل ی  ُمَنم 

وا إِ م  ِْبُ تَُّقوا و   ت صم تُوی و   ت 
م
رِِهمم  ِمنم  مم کأ ُِّ  مم کمم ِْدوم ی هذا َ وم ةِ  مم کر   َ ِ  ِمن   آال    ِِب مم لِوم ةِ کالمم الئ  َ  ی  ُم

ل  ُ  ما و   ع  ى إاِلَّ  اهللُ  ج  ِِئَّ  و   مم کل    بَُّشم م  ُِ  َِل طم ا و   بِ ِ  مم کقُلُو ُ  م      َزِ یالمع  َز اهللِ  ِعنم ْدِ  ِمنم  إاِلَّ  انلَُّصم
م
  میکال

 پروردگارتان، هک ستین افیک شما[ برای]ایآ»: گفتی می مؤمنان به هک آنگاه»ب (124ـ6عمران/  آل)
 (استقامت و) ییبایکش اگر آری، «!ند؟ک تان اریی آمده، فرود فرشتگان از(نفر)هزار سه با را شما

 پروردگارتان ند،یآ شما (سراغ) به سرعتشان نیهم با [ ناندشم] و د،ینک حفظ [را خودتان] و دینک
 امـداد وعـده)آن خـدا و .ردکـ خواهـد مـدد گـذار، نشانه فرشتگان، از (نفر) هزار پنج با را شما

 جـز روزییپ و. است نداده قرار بدان، شما های دل آرامش برای و شما برای ای مژده جز را(بییغ
 «..ستین ،فرزانه ریناپذ ستکش خدای جانب   از
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   99 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 نکات تفسیری این آیات گذشت. :0 تذکر
مشابه این مطلب )امداد الهی به وسیله فرشـتگان بـرای ثبـات قـدم رزمنـدگان( در  :1 تذکر

 آمده است. 11-12سوره انفال/ 
های الهی اشاره شده است و آن  در برخی احادیث به تأثیر ارتباط با خدا و یقین به وعده نکته:

 اند. شمرده را اصل و ریشه صبر
ه: »عن عل  ينا با ْلا َيطا ْْ ْسن  ل َا ح  َْل ْصل  لْصا

َ
 .9« أ

 ساز ثبات قدم ح: عقاید و دالیل استوار زمینه

  و  ُُ ث  ة  کِ  م  ب م  ة  ك ث ة  یخ  ر  ج  ب ش  ُتثَّتم  ث ة  یخ  قِ  ِمنم  اجم رمِض  َ وم
ا ما اْلم  لرار   ِملنم  َل 

 ن  یلاّلَّ  اهللُ  ث ِبلُت یق 
ُنوا لِ  آم  وم    ِف  اثلَّابِِت  بِالمق 

م
نم  اةِ یال ةِ  ِف  و   ایادلُّ ِخر  ُُّ ی و   اْلم الِ  اهللُ  ِض ُُ ی و   ی  الظَّ ع  / میابراه) شاءُ ي ما اهللُ  فم

 در شـده، نـدهک نیزمـ روی از هکـ است، دییپل درخت همچون دیپل سخنی مثال و»ب (7-26
 و لیـدال و)گفتـار لهیوسـب آوردنـد، مـانیا هک را سانیک خدا .ستین ثباتی چیه شیبرا هک حالی

 در را ارانکسـتم خـدا و داردب مـی داریـپا آخـرت، در و (ایـدن) پست زندگی در استوار، (دیعقا
 «.دهد می انجام (بداند مصلحت و)بخواهد را آنچه خدا و نهدب می وا گمراهی

 نکات تفسیری

 نهاد، کپا مؤمنان هک شده انیب هیآ نیا در و ندارد  ثبات هک هستند درختی چون هم انکناپا .1
 .ندیآ نمی در رنگی به روز هر و ستین قرار بی و متزلزل آنان تیشخص عنیی دارندب قدم ثبات
 نفـس هوای اثر بر هک ییها لغزش داردب قرار ها لغزش معرض در همواره زندگی در انسان .2

 .نندک می لیتحم او بر ستمگر های قدرت ای و ندیآ می دیپد طانییش های وسوسه ای
 دیـعقا و برهـان و لیدل لهیوس به و دارد می قدم ثابت حوادث نیا ورانک در را مؤمنان خدا اما

 .ندک می رییجلوگ آنان های لغزش از آخرت و ایدن در ح،یصح
 مـردان روزییـپ عوامـل از یکی هک است شده دیکتأ «ثبات عدم و ثبات» نقش بر اتیآ نیا در .3
 .شناسند می سخت حوادث برابر در و استقامتشان ثبات از ار نیراست مؤمنان اصواًل  و است بزرگ

 .است نکمم استقامت و استمرار و ثبات هیسا در اجتماعی، ای فردی برنامه هر شرفتیپ آریب
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011   ر، تواصی و امیدصب 

نس با قرآن زمینه
ُ
 ساز ثبات قدم ط: ا

 ُم ُ  قُ ُه  ِِ  ِمنم  المُق ُْدِس  ُروحُ  ن  َزَّ  ِق  کر 
م
ُنوا ن  یاّلَّ  ث ِبت  ِل  بِال ى و   ُه ْدىً  و   آم  لِم  بَُّشم َم نحل/ ) ی  لِلمُم

 تـا آورد، فـرو حـق بـه پروردگـارت طـرف از را(قرآن)آن ،کپا روح»: بگو(امبریپ ای)»ب (112
 ««..باشد مسلمانان برای ای مژده و رهنمود و گرداندب استوار اند، آورده مانیا هک را سانیک

 نکات تفسیری

 نام نیبد خطا از یکپا خاطر به هک است «قدسم روح» ای نیأم لیجبرئ همان وحی فرشته .1
 .آورد می فرود امبریپ بر را قرآن حّق  اتیآ پروردگار، فرمان به و است شده دهینام

 و اسـت مـرتبط ها انسان تیترب با وحی نزول عنیی دبیآ می پروردگار طرف از قرآن اتیآ .2
 در آن میـدا ایـ موقـت قانون هر و ندک می انیب را قیحقا و اتیواقع و است حق بر همه اتیآ نیا

 .است حق خود خاص طیشرا
 :ندک می دنبال را مختلف هدف دو گروه، دو برای قرآن .3

 روییـن بر و دارد می قدم ثابت خود ریمس در -اند شده تیهدا قباًل  هک -را مؤمنان گروه( الف
 .دیافزا می آنان

 ردهکن نفوذ آنها قلب در مانیا وزهن ولی شده، مسلمان ظاهر در هک ـ را مسلمانان عموم( ب
 .رساند می تیهدا باالتر مراتب به و دهند می بشارتـ 

 ی: یاری خدا )و دین او( عامل ثبات قدم

ای  
 
وا إِ م  آم نُوا ن  یاّلَّ  ه ایأ قمل ْدام   ث بِتم ی و   مم کنمُُصم ی اهلل   ت نمُُصُ

 
 هکـ سـانیک ای»ب (7)محمـد/   مکأ

 «.دارد می استوار را تانیها گام و ندبک می اریی را شما د،ینک اریی را اخد(نید)اگر! دیا آورده مانیا

 ای )دامت برکاته( عامل شکست کید دشمنان، صبر و تقوا در اندیشه امام خامنه
ـایی توانایی ی همه با بغضاء، و کینه زشت کپسول این عنود، دشمن همین که شود می موجب تقوا و صبر  ه

لیمئًا ك یل ُْدُهم ی ُُّضُُّکم ال   بکندب نتواند شما مقابل در غلطی هیچ کرده، فراهم خودش برای که عمـران/  )آل ش 
 شما برای فقط درس این. ... تقوا و صبر شرط به چه؟ شرط به برسانندب نمیتوانند شما به زیانی هیچ یعنی (ب121

 ی همـه بـرای است، حمسلّ  نیروهای ی همه برای است، سپاه ی همه برای است، مّلت ی همه برای نیستب هم
 9.وتقوا صبر استب اسالمی ی جامعه مدیران و مسئوالن برای بخصوص است، جامعه آحاد
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   010 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 تواصی به حق و صبرک: 

کید کرده است توصیه همدیگر به صبر و اسـتقامت در  یکی از مواردی که قرآن کریم بر آن تأ
 شود: ری میساز رستگا راه حق است که موجب نجات انسان از زیانکاری و زمینه

 َُّنوا ن  یاّلَّ  ِمن      اک ُثم وما و   آم  ِ  ت واص  ْبم وما و   بِالصَّ ولِ  ت واص 
ُ
رمْح  ة أ لحاُب  کبِالمم  صم

 
مم   أ ن لةِ یال بلـد/ ) م 

 و ردهکـ سـفارش ییبایکشـ بـه را گریدکـی و آورده مـانیا هکـ باشد سانیک از سپس»ب (18-17
 «..اند(راست دست) خجسته اناری آنان .نمودند سفارش مهرورزی به را گریهمد

 نکات تفسیری
 9:است شمرده بر طییشرا اریکوکین گردنه از عبور برای اتیآ نیا در .1

 مانبیا( یک
 التبکمش در صبر به گرید هم سفارش( دو
 .انسانی عواطف و مهرورزی مورد در گرید کی به سفارش( سه

 مـان،یا: دانیـم سه در هک ذرندبگ زندگی العبور صعب های گردنه از توانند می سانیک آریب
 .شوند روزیپ و نهند گام عمل و اخالق
 مؤمنـان همـه هکـ اسـت الزم باشـدب فردی دینبا مهرورزی، و ییبایکش چون هم مسائلی .2

 و پراسـتقامت اسـالمی جامعـه فضـای تـا ننـدک سـفارش انسانی عواطف و صبر به را گرید کی
گ  .گرداند استوارتر را جامعه وندهاییپ و دیدرآ انییجر صورت به ارک نیا و شود نیمهرآ

  میباش هم مار  یب فرسوده غم جان سیان             میباش هم خوار غم هم، اری هم، مونس تا ایب
  میباش هم ارکخدمت رده،ک کی پا و دست و زبان             رفتار در و ردارک در و گفتار در میگرد یکی

 ییبایکشـ و الهـی دستورات از اطاعت راه در صبر ونچ هم استب اقسامی دارای «صبر» ـ3
 همه به تواند می فوق هیآ هک زندگی، های سختی و التکمش در صبر و آن از زیپره و گناه برابر در

 .باشد داشته اشاره ها نیا
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011   ر، تواصی و امیدصب 

نِ  اهللِ  ِمْسِب ِ إِ َّ  و    میالرَّح الرَّْحم ُصم
ا    المع  َم ن ِ

  إاِلَّ   ل یف اْلم
ُنلواآ ن  یاّلَّ  ُخسم ِملُلوا و   م  لاِلاِت  ع   و   الصَّ

وما  ِق  ت واص 
م
وما و   بِال ْبم  ت واص  ، سـوگند بـه مهـرورز مهـر   گسـترده خدای نام به»ب (سوره عصر) بِالصَّ

 انجام ستهیشا(ارهایک)و آورده مانیا هک سانیک مگر .است اریکانیز در انسان[هر]قطعاً  عصر! 
 «..اند نموده سفارش ییبایکش به را گریهمد و هردک سفارش حق به را گریدکی و اند داده

 نکات تفسیری
 :از اند عبارت اریکانیز از انسان نجات و سعادت عامل چهار« والعصر»بر اساس سوره  .1

 خـدا، بـه مـانیا ماننـد استب انسان اعتقادی و ریکف های تیفعال بنای ریز هک مان،یا( یک
 امامتب و نبوت معاد،

 آمـوزی، علم عبادت، مانند استب مردم و شیخو به خدمت نوعی هک سته،یشا ارهایک( دو
 خصوصیب و عمومی خدمات انجام و مردم به معنوی و مادی کمک اخالقی، پرورش

  است ارکوکن شان دو هر هیما             خواهی اگر نید و ایدن سود          
  است آزاری مک و دنیبخش شیب             هست دییلک را ُخلد در   گر             

 (نیمی ابن)
 قـرآن، د،یـتوح چـون هـم باشـد واقع مطابق هک مطالبی عنیی) حق به عمومی فراخوان( سه

گـاهی م،یتعلـ ق،یتشـو ارشـاد، لهیوس به فراخوانی و...(  و راستی عدالت،  بـه امـر و بخشـی آ
 ربکمن از نهی و معروف

 الت،کمشـ برابـر در مقاومـت بـه دعوت عنیی ی،یبایکش و صبر به عمومی فراخوان( چهار
 .عبادات و فیوظا انجام در ییبایکش و گناهان برابر در صبر

 شود سحر شب نیا و گردد صبح شام نیا             عاقبت هک مخور غم و باش صبور دل ای
 (حافظ)

 شیپـ ردنـدک می مالقات گریدکی با هک هنگامی امبریپ ارانی: است آمده خییتار اتیروا در .2
 9.ردندک می آوری ادی را آن عالی محتوای و خواندند می را «عصر» سوره شوند، جدا هم از هک آن از
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   011 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 بـود شیخو نجات رکف به فقط دینبا عنیی باشدب طرفه دو دیبا شگی  یپ صبر و ییگرا حق .3
 .فراخواند راه نیا در استقامت و ییگرا حق به زین را جامعه افراد دیبا هکبل

 ای در اندیشه امام خامنه توصیه به صبر و حق
الَحق   َتواَصوا َو » مصداق بر َتواَصوا َو   ّب  الص   ... داریـدب نگه و کنید حفظ را همدیگر بشویدب«ب 

 ثبات ایستادگی، استقامت، یعنی صبر صبرب به هم کنید، توصیه را یکدیگر حق راه پیمودن به هم
 9.است شما با ما عرض این دنبنش مرّدد نلرزیدن، نلغزیدن، تلخ حوادث مقابل در قدم،

 هفتم: موانع پایداری )صبر و استقامت(

به موانع صبر و استقامت اشاره شـده اسـت کـه گـاهی  بیت در آیات قرآن و احادیث اهل
کشاند. از این رو شناخت این موانع و جلـوگیری از آنهـا  افراد جامعه را به تزلزل و ناپایداری می

 افراد و جامعه مؤثر باشد.تواند در صبر و استقامت  می
 مهمترین این موانع عبارتند از:

 الف: کم همتی )فشل کاری(

 مَّتم  إِذم تا ِ  ه   م  مم کِمنم  طائِف 
 
ال أ ش  ِل  اهللُ  و   ت فم ِمُنلو    کِ ت و  یَ لم  اهللِ  َع    و   ُهماو  مُمؤم عمـران/  آل) ال

 و ورزنـدب سسـتی هکـ ردنـدک آهنـگ شـما از دسـته دو هکـ را هنگامی[آر ادی به زین و]»ب (122
 بـر تنهـا د،یبا مؤمنان پس(ردندک سستی ای دسته اگر)و بودب(دسته)دو آن اوری[و سرپرست]خدا
 «..نندک لکتو خدا

 نکات تفسیری
 شد خارج نهیمد از اسالم امبریپ فرماندهی به مسلمانان نفری هزار سپاه احد جنگ در .1

 انجـام ادهیـپ صـورت به نظامی تکحر نیا. افتاد راه هب احد وهک دامنه در خود اردوگاه طرف به و
 .ردندک می منظم را آنها صفوف و دندید می سان سپاه از ریمس در رمکا امبریپ و شد می

                                                           
 1395/12/11آموزان،  های اسالمی دانش نجمنبیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ا .  9
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 راه وسـط از و دادند خرج به سستی «حارثه بنو و َسلمه بنو» نام به مسلمانان از فهیطا دو اما
 .بودند شهر در دفاع دار طرف هک بود نیا آنها میتصم علت دیشا. گشتند باز نهیمد به

 نـهیمد به و شدند جدا اسالم انیسپاه از بودند، نفر صدیس هک گریید گروه حال نیهم در و
 ایـ و بودنـد، شهر در دفاع داران طرف  هک بودند، «ابی بن الّله عبد» روانیپ ای گروه نیا. بازگشتند
 رفت،ینپـذ سـپاه در را آنهـا حضور امبریپ هک دندبو ابی بن الّله عبد مانیپ هم انیهودی از گروهی

 .شوند مسلمان هک آن مگر
 مسـلمانان با اریکهم به و بازگشتند خود میتصم از نفری صدیس گروه نیا مدتی از پس اما

 ابتـدا مسـلمانان از فـهیطا دو هکـ ردهک اشاره احد ماجرای از قطعه نیهم به فوق هیآ. دادند ادامه
 .شدند سست
 هـم و ننـد،ک می سستی جنگ در خود اهل صبر و استقامت نیستند و هم عنصر، ستس افراد .2

 .نندک هیکت افراد گونه نیا بر دینبا آنها فرماندهان و اسالم سپاه پس شانند،ک می سستی به را گرانید

 ب: اختالف و درگیری درونی مؤمنان

  ط و
 
ُ  و   اهلل   ُعوایأ لُو ت ناز ُعوا ال و   ر ُسوُه  ش  ت فم ه     و   اف  وا و   مم کیُ ر ت ذم ِْبُ ع   اهلل   إِ َّ  اصم ابِر م   ن  یالصَّ

 سسـت هکـ دیـنکمَ  شکشمک گریهمد با و دبینک اطاعت اش فرستاده و خدا از و»ب (46انفال/ )
 «..است انیبایکش با خدا هک[چرا]دینک ییبایکش و! رود می نیب از شما مهابت و د،یشو می

 نکات تفسیری

 رفـتن نیبـ از و مهـم ارهـایک انجـام در آنـان سسـتی سبب مسلمانان درونی اختالفات .1
 ستکش به را انیسپاه و است مؤثر ها جنگ در ژهیو به امر، نیا و 9شود می آنان تکشو و عظمت

 .شاندک می متیهز و

                                                           
همـان طـور کـه وزش بادهـای  در اصل به معنای باد و در این جا کنایه از قدرت، هیبت و عظمت استب یعنی« ریح. »  9

ی برپـایی آن و رمـز قـدرت و حکومـت  شود، و وزش باد به پرچم، نشانه ها به سوی مقصود می موافق سبب حرکت کشتی
ا به اختالفات بپردازید، قوت و جریان امور که بر وفق مراد شماست از میان خواهد رفت) تفسیر نمونه، ج است، هرگاه شم

 (.196، ص 7



   012 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 اسـت عـییطب امـری مـذهبی و اسییس و اجتماعی امور در افراد قهیسل و نظر اختالف البته
 و تعّصـب بـا همـراه و دیـدرآ اسییس و اجتماعی حادّ  های بندی جناح تصور به چه چنان ولی

 .شود می کخطرنا گردد، منفی رقابت و لجاجت
 قـدم ثبـات تفاوت. خواند می فرا صبر و امبریپ و خدا از اطاعت به را مسلمانان هیآ نیا .2

 تر شیب استقامت و صبر اما دارد، ظاهری و جسمانی جنبه تر شیب قدم ثبات هک است نیا صبر با
 9.دارد درونی و روانی های جنبه

 هشتم: راهکارهای رفع موانع پایداری )صبر و استقامت(

راهکارهایی برای دفع و رفع موانع پایداری اشاره شـده  بیت در قرآن کریم و احادیث اهل
دهند راهکارهـای عـام و  است هنگامی که گروهی از مردم صبر و استقامت خود را از دست می

ای به آنها بدمد و آنان را به حالت پایداری بازگرداند کـه مهمتـرین ایـن  تواند روح تازه خاص می
 موارد عبارتند از:

 یک: راهکارهای عام رفع موانع پایداری

تقویت عواملی که به عنوان ابزارهای پایداری از آنها )در بخش قبلی ایـن نوشـتار( یـاد شـد 
نیز به شمار آید. مثاًل تقویت ایمان به خدا و معاد با بیان عقاید  تواند راهکاری برای رفع موانع می

مستدل و نیز پرورش روحیه دعا و ارتباط معنوی و نیز تقویـت روحیـه تسـلیم و تعبـد در برابـر 
سـاز  خدای متعال و نیز گسترش فرهنگ انس با قرآن و فرهنگ توصیه به صـبر کـه همگـی زمینه

 ثبات قدم مؤمنان است.افزایش روحیه استقامت و صبر و 

 دو: راهکارهای خاص دفع موانع پایداری

 های قبلی: الف: یادآوری پیروزی
 ها ب: یادآوری امدادهای الهی قبلی در جنگ

                                                           
 . همان. 9
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 ورزی های الهی برای یاری بیشتر در صورت استقامت ج: یادآوری وعده

 مَّتم  إِذم تا ِ  ه   م  مم کِمنم  طائِف 
 
ال أ ش  ِل  اهللُ  و   ت فم ِمُنو    کِ ت و  یَ لم  اهللِ  َع    و   ُهماو  مُمؤم ل ْدم  و   ال ل ل ق   مُ کن ُص  

ر   اهللُ 
ُتمم  و   بِب  ْدم نم

 
ِذلَّة   أ

 
لَّ  اهلل   َ اتَُّقوا أ ِمن ت ُقوُل  إِذم  ُرو   کت شم  مم کل ع    ی  لِلمُمؤم

 
 م  مم کیِفلکی ل نم  أ

 
 مم کِمل ْدَّ ی أ

 ُِّ ِ  ِمن   آال    بِث الث ةِ  مم کر  ل ةِ کالمم الئ وا إِ م   ب ىل ی  ُمَنم  ِْبُ تَُّقوا و   ت صم تُوی و   ت 
م
رِِهمم  ِمنم  مم کأ  مم کمم ِْدوم ی هذا َ وم

 ُِّ ةِ  مم کر   َ ِ  ِمن   آال    ِِب مم ِوم ةِ کالمم الئ  َ ل  ُ  ما و    یُم ع  ى إاِلَّ  اهللُ  ج  ِِئَّ  و   مم کل    بَُّشم م  ُِ  َِل طم  بِ ِ  مم کقُلُو
ا و   ُ  م      َزِ یالمع  َز اهللِ  ِعنم ْدِ  ِمنم  إاِلَّ  انلَُّصم

م
 را هنگامی[آر ادی به زین و]»ب (122-126عمران/  آل)  میکال

 بـودب(دسـته) دو آن اوری[و سرپرست]خدا و ورزندب سستی هک ردندک آهنگ شما از دسته دو هک
 در را شـما خـدا نیقـیب و .نندک لکتو خدا بر تنها د،یبا مؤمنان پس(ردندک سستی ای دسته اگر)و
 حفـظ خدا[ عذاب]از[را خودتان] پس. دیبود خوار شما، هک حالی در ردبک اریی «بدر» (جنگ  )
 سـتین افیک شما[ برای]ایآ»: گفتی می مؤمنان به هک آنگاه .دینک سپاسگزاری شما هک باشد د،ینک
 اگـر آری، «!نـد؟ک تـان ارییـ آمـده، فرود فرشتگان از (نفر) هزار سه با را شما پروردگارتان، هک

ــ ــتقامت و)ییبایکش ــنک(اس ــانخ]و دی ــظ[را ودت ــنک حف ــمنان]و د،ی ــا[ دش ــ ب ــان نیهم  سرعتش
 خواهـد مـدد گـذار، نشانه فرشتگان، از(نفر)هزار پنج با را شما پروردگارتان ند،یآ شما(سراغ)به
 قـرار بدان، شما های دل آرامش برای و شما برای ای مژده جز را(بییغ امداد وعده)آن خدا و .ردک

 «..ستین فرزانه، ریناپذ ستکش خدای جانب   از جز روزییپ و. است نداده

 نکات تفسیری
 و هیـروح تیـتقو بـرای قت،یحق در و احد، جنگ در مسلمانان ستکش از پس فوق هیآ .1

 اشـاره 9بـدر دانیـم در مسلمانان ریگ چشم روزییپ به و دیگرد نازل ندهیآ به نسبت آنان دلگرمی
 از و دیـبود فیضـع دشمن به سبتن هک حالی در داد، روزییپ بدر در را شما خدا: فرمود و ردک

 تعـداد و نفـر 313 بـدر جنـگ در شـما تعـداد. دینبود آنها با سهیمقا قابل زاتیتجه و عّده نظر
 زیـن نـونکا پـس دبیـداد ستکش سختی به را آنان تینها در ولی بود، نفر هزار از شیب انکمشر
 .دیشو روزیپ دشمن بر رده،ک جبران را احد ستکش دیتوان می خدا اریی با هک دینباش دیناام

                                                           
9  .  ِمنِی ُ المُمؤم ل یمن ا ن ُصم ّقاً ع  اک   ح   (.47ی  ی روم، آیه )سوره و 



   012 (یدار ی)پا یورز  استقامتفصل دوم: 

 خـاطره دیـتجد سـبب نبرد های دانیم در بییغ امدادهای و گذشته های روزییپ ادآوریی .2
 .شود می آنان هیروح تیتقو و ندهیآ به نسبت انیسپاه گرمی دل و روزییپ

 امـدادهای بـه و ننـدک توجـه رزمنـدگان روحی و معنوی ازهایین به دیبا سپاه فرماندهان. 3
 وارد لطمـه آنهـا دفاعی آمادگی به تا ندینما زنده رزمندگان دل در را دیام روح و هندد مژده بییغ

 .نشود

 ای )دامت برکاته( مقاومت و صبر راه رسیدن به تمدن اسالمی در اندیشه امام خامنه
 پیـامبر دوران در بخصـوص- بود زیاد سختی که اّول های دهه آن در اسالم، صدر دوران در
 و ها نابسامانی وجود با که شد این نتیجه کردندب مقاومت کردند، ایستادگی کردند، صبر -اعظم

 قـرن در بشـر تمـّدن اوج اّما بود، گرفته انجام اسالم حقیقی دستور برخالف که هایی ناهنجاری
 9.است اسالمی کشورهای و مسلمان مّلت به متعّلق هجری چهارم و سّوم
 

                                                           
 1397/14/19السالم(،  گاه امام حسین )علیهآموختگی دانشجویان دانش بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش . 9
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 پیروزی
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 ها مشتاق رسیدن به آن هستند. که همه انسان میوه شیرین امید و مقاومت است، « پیروزی»

البته پیروزی دارای ابعـاد و اقسـام متعـددی اسـت و عوامـل و مـوانعی دارد کـه در آیـات و 
شناسـی بـه ایـن مطالـب  احادیث به آنها اشاره شده است. در این بخش از نوشتار بعد از مفهوم

 ازیم.پرد می

 شناسی اول: مفهوم

باشد و معمواًل در  در عربی می« نصر»واژه پیروزی به معنای غلبه بر دیگران است که معادل 
 رود. به کار می« فتح»امور نظامی معادل 
سـوره  72به معنای یاری کردن نیز در قـرآن آمـده اسـت، مثـل آیـه « نصر»البته گاهی واژه 

 9انفال.
ه معنای پیروزی نظامی بر دشـمن اسـت، لـیکن گـاهی بـه معنـای معمواًل ب« فتح نیز»واژه 

 آمیز )مثل معاهده صلح حدیبیه( به کار رفته است. پیروزی صلح

                                                           
9  .ِهمم يف َِ ُف نم

 
والِِهمم و  أ مم

 
ُروا و  جاه  ُْدوا بِأ ُنوا و  هاج  ین  آم  یلن    إِ َّ اّلَّ ِلاُء ب عمض  و  اّلَّ وم

 
ُضُهمم أ ولِک ب عم

ُ
وا أ ُ وما و  ن ُص  ین  آو  ُِ اهللِ و  اّلَّ بی

س 
ُنوا و  ل مم یُهاِجُروا ما ل کمم  م آم  الی تِِهمم ِمنم ش  ل إاِلَّ َع   ِمنم و  ُ ل لیمکُم انلَُّصم لوکمم يِف ادِلیلِن ف ع  ُ ت نمُص  یتَّ یُهاِجُروا و  إِِ  اسم ق لومم  ب یملن کمم و    ء  ح 

لُو   ب صری   م   (.72)انفال/  ب یمن ُهمم میثاق  و  اهلُل بِما ت عم
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 های همخوان واژه

 «  ظفر»ي 0
 ِ  ك یو  ُهو  اّلَّ

 
نم ی ْدِ یفَّ أ  کُهمم ع 

 
ِن م  کی ْدِ یمم و  أ نمُهمم بِب طم ر  کمم ع  ف  ظم

 
 م أ
 
ل  کة  ِمنم ب عم ِْد أ    اکِهمم و  یمم ع 

لُو   ب ِص  اهللُ  م  ه دسـتان )تجـاوزگر( آنـان را از شـما و کسی است کو او »(ب 24)فتح/  اریبِما ت عم
روز ساختب و خـدا بـه یه شما را بر آنان پک رد، بعد ازآنکوتاه که کدستان شما را از آنان در دل م

 «. ناستید بیده آنچه انجام می

 ي نجات1
  ن نَّا َع َّ   ُموىس  و  ل ق  ْدم م  * و  َن  ُهما ِمن  الم یو  هاُرو   م  لناُهمم َ  یرمِب المع ظِ کناُهما و  ق وم م نُلوا اکِم* و  ن ُص 

غاِْلِ 
م ]و نعمت بزرگی ین، به موسی و هارون مّنت نهادیقیو به »(ب 116ـ114)صافات/   یُهُم الم
مب پـس یردکـاری یـا * و آنـان ر مبیو آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داد  * [ب میدیبخش

 «.روز شدندیفقط )آنان( بر دشمنان پ

 ي فتح1
نا ل  إ ت حم تمحاً ُمبِ  کِِنَّا ف 

روز یـاری تـو را پکروزی آشـیـقت، مـا بـا پیدر حق»(ب 1)فتح/  نایف 
 «. میردک

 ي غلبه )غالب(1
  َ ناُهمم م غاِْلِ اکو  ن ُص 

س فقط )آنان( بر مب پیردکاری یو آنان را »(ب 116)صافات/   ینُوا ُهُم الم
 «.روز شدندیدشمنان پ
ًة یمم ِمنم َِئ ة  ق لک ل ب تم َِئ  ابِر اهللُ و   اهللِ ةً بِإِذمِ  ری  ثكل ة  غ  ع  الصَّ بسـا  چه»(ب 249)بقره/   نیم 

 «. ان استیبایکو خدا با ش« روز شدند.ی، به رخصت خدا، بر گروهی انبوه پکگروهی اند
  



   001 یروز یپفصل سوم: 

 زیدوم: اهمیت و پیامدهای پیرو 

 به جایگاه فتح و پیروزی و پیامدهای آن اشاره شده است: در آیات قرآن و احادیث اهل بیت

 الف: اهمیت و جایگاه پیروزی

 ـ پیروزی از ناحیه خداست1

 إاِلَّ ِمنم ِعنم ِْد ُ ا انلَُّصم  «. ستیروزی جز از نزد خدا نیو پ»(ب 11)انفال/   اهللو  م 

 تـ پیروزی از حقوق مؤمنان اس2

 ِبمل لمنا ِمنم ق  رمس 
 
ِمِهمم َ جاُؤُهمم بِاْلم    ُرُسالً إِل کو  ل ق  ْدم أ نا ِمن  اّلَّ یق وم مم ت ق  ُملوا و  یلناِت َ انم ر  جم

 
   اکن  أ

ل   ا ع  قًّ ِمنیح  مُمؤم ُ ال سـوی قومشـان  ش از تو فرستادگانی را بـهین، پیقیو به »(ب 47)روم/   ینا ن ُصم
ردنـد انتقـام کاری کـه خالفکـسـانی کشن به سراغ آنـان آمدنـد و از های رو لیم و با دلیفرستاد

 «. ماست اری مؤمنان، حّقی بر عهدهیمب و یگرفت

 نکات تفسیری
 ان شده است.یاری مؤمنان بیسّنت و قانون الهی در مورد  کیه ین آی. در ا1
خداست و  عهدهردن مؤمنان بر کاری یه به طور مسّلم ک 9دارد ان میید بیکن قانون با چند تأیا

 سازد. ن وعده را عملی مییگران ایاز به دیاو بدون ن
هـای آن متفـاوت اسـت.  رد، ولـی صـورتیـگ ا زود انجـام مـییر یاری مؤمنان گاهی دی. 2

اری مؤمنـان یـی از عوامـل کیشود،  ه موجب نابودی آنان میکافران کهای  ها و آلودگی گرفتاری
اسـی از مظـاهر یهای فرهنگـی، نظـامی و س ر صحنههای مؤمنان د روزییه پکطور  استب همان

 امداد الهی است.
ن یـه اکشوند  های موضعی می ستکا امتحان گرفتار شیز مؤمنان در اثر غفلت یالبته گاهی ن

 تر است. های بزرگ روزییپ ز خود مقدمهیها ن ستکش

                                                           
 رساند ، که دلیل حصر است، همگی نوعی تاکید را می«نصر المؤمنین» بر« حقًا علینا» و مقدم شدن« کان حق علینا» . تعبیر به 9



001   ر، تواصی و امیدصب 

 ـ فتح و پیروزی محبوب مؤمنان3 

رى خم
ُ
لتم   ق رِ  اهللِ َُتِبُّون ها ن ُصم  ِملن    و  أ ِمنِ یلو  ف  مُملؤم ل ال َِّشِ

و )نعمـت( »(ب 13)صـف/   ی   و  ب 
استب و  کیروزی نزدیاری از جانب خدا و پیه آن( کد )به شما بدهد، یه آن را دوست دارکگری ید

 «.مؤمنان را مژده بده!

 نکات تفسیری
دشمنان است. آنان بر  کیروزی نزدیوی مؤمنان مجاهد، امدادرسانی الهی و پیهای دن پاداش

هـای  روزییـا پیران و روم یا فتح ایه کروزی مسلمانان در فتح میروزی، همان پین پیمقصود از ا
 .مسلمانان است کینزد

ه ین آیخ هستندب بنابرایمؤمنان در طول تار ه همهین آیه گفته شود مخاطب اکولی بهتر است 
 نـدهیهـای آ روزییـعد از او و پو ب امبریهای عصر پ روزییپ ه شامل همهکعی دارد یمعنای وس

 ق روشن آن است.یی از مصادکیه که فتح مکشود،  مؤمنان مجاهد می

 ب: آثار و پیامدهای فتح و پیروزی

 ـ گرایش مردم به دین اسالم1

 ـ تسبیح پروردگار2

 ـ استغفار3

 ُ   اهللِ إِذا جاء  ن ُصم
 
تمُ * و  ر أ ُخلُو   ِف یت  انلَّاس  یو  المف  ِِل اهللِ ِن یوِ   ْدم ل ِْد ر  لِب م ِِب مم  َ َمواجاً* َ 

 
و   کأ

ِفرمهُ إِنَُّ   ت غم رسد، *  و مـردم را  روزی فرامییاری خدا و پیه کهنگامی  »)سوره نصر(ب     ت وَّابااکاسم
ح یش پروردگارت تسبیشوند، * پس با ستا ن خدا وارد مییه گروه گروه در دکنی، در حالی یب می

 «.ر استیپذ ار توبهیه او بسکنب ]چرا[ کبگوی و از او طلب آمرزش 
 نکات تفسیری

ه بعـد از آن مـردم کـروزی یند، پک روزی بزرگی برای اسالم اشاره میین سوره به فتح و پی. ا1
 شتابند. سوی اسالم می گروه گروه به
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ه در سال هشتم هجری است کروزی، همان فتح مین پیه منظور از اکاند  برخی مفسران برآن
ه، کـپرستی از م ده شدن بساط بتیر  العرب، برچیت اسالم و گسترش آن در جزیبه موجب تثک

خ اسالم و بـر طـرف شـدن ینی در تاریان، گشوده شدن فصل نوکپرستان و مشر د شدن بتیناام
 افران به اسالم شد.کدن گروه گروه یموانع گسترش اسالم و گرو

دانندب و  در سال ششم هجری می« هیبیصلح ُحد»ن فتح را اشاره به یز ایالبته برخی مفسران ن
در سال دهم هجری نـازل شـدب ولـی بـا  امبریدر حج آخر پ« فتح» اند: سوره ز گفتهیبرخی ن

 9د است.ین احتمال بعیدهد، ا نده مییروزی مسلمانان در آین سوره خبر از پیه اکن یتوجه به ا
ه. »2 و اشـاره بـه آن  0ار شده اسـتبرکن مختلف تیاری خدا( در قرآن با مضامی« )َنصُر الل 
 فهیانات جنگی، وظکرو و امین نیعنی مقدمات و تأمیخداست،  روزی با ارادهیاری و پیه کاست 

 رد.کد سپاسگزاری یخداست و او را با هیروزی از ناحیمجاهدان استب اما پ
 اساسی اشاره شده است: ن سوره به پنج مرحلهی. در ا3

 سبت به رزمندگان اسالمباری و امداد الهی نی ( مرحلهیک
 اری الهی استبی جهیه نتکروزی بر دشمن، یپ ( مرحلهدو

 روزی رزمندگان و برطرف شدن موانع استبیپ جهیه نتکسه( گسترش اسالم و ورود مردم به اسالم، 
ش یح و ستایه آن با تسبکروزی و گسترش اسالم یاری، پیگزاری  نعمت  سپاس ( مرحلهچهار

 ودبش پروردگار حاصل می
 شود. ه با توبه و طلب آمرزش محقق میکص، یری از غرور و رفع نقای( جلوگپنج

، «حمـد»ب و نقـص و منظـور از یـ، منّزه شمردن خدا از هرگونـه ع«حیتسب». مقصود از 4
ب و نقـص اسـت از انســان و یـه هرچـه عکـمـال اوســت، کش پروردگـار بـرای صـفات یسـتا

 ست از خداست.ی اکیهای اوست، و هرچه نعمت و ن تیمحدود
ی یجو ا حّس انتقامین است رزمندگان دچار غفلت و غرور شوند کروزی ممی. بعد از هر پ5

ت و کـعنـی حریننـد، کد طلب آمرزش و اسـتغفار یروزی، بایرو پس از پ نیندب ازاکبر آنان غلبه 
نهـا را نند تا خـدا آکادآوری و توبه و استغفار یاالت خود را کشناسی و اش بیروزی خود را آسیپ
 ی نشوند.یجو گرفتار غفلت و غرور و انتقام امرزد ویب

                                                           
 .394، ص 27. تفسیر نمونه، ج 9
 .11ی  ی انفال، آیه و سوره 126ی  ی آل عمران، آیه ب سوره214ی  ی بقره، آیه . ر.ک: سوره0
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 ـ شکرگزاری4

   ِذلَّة  َ لاتَُّقوا  اهللُ ُم کو  ل ق  ْدم ن ُص
 
ُتمم أ نم
 
ر  و  أ
لَّ  اهلل  بِب  ْدم لکلل ع  و »(ب 123عمـران/  )آل  ُرو کمم ت شم

( یقیب . پس ]خودتان را[ دیه شما، خوار بودکردب در حالی کاری ی« بدر»ن خدا شما را در )جنگ 
 «.دینکه شما سپاسگزاری کد، باشد ینک[ خدا حفظ  از ]عذاب

 نکات تفسیری
ه و یـت روحیـقت، بـرای تقویست مسلمانان در جنگ احد، و در حقکفوق پس از ش هی. آ1

اشـاره  9دان بـدریـر مسلمانان در میگ روزی چشمید و به پینده نازل گردیدلگرمی آنان نسبت به آ
د و از یـف بودیه نسبت به دشمن ضـعکروزی داد، در حالی یخدا شما را در بدر پرد و فرمود: ک

نفـر و تعـداد  313د. تعـداد شـما در جنـگ بـدر یسه با آنها نبودیزات قابل مقاینظر عّده و تجه
ز یـنـون نکدب پـس ایـست دادکت آنان را به سختی شیش از هزار نفر بود، ولی در نهایان بکمشر
 د.یروز شویرده، بر دشمن پکست احد را جبران کد شیتوان اری خدا مییه با کد ید نباشیناام

 د خـاطرهیـهای نبرد سـبب تجد دانیبی در میهای گذشته و امدادهای غ روزییادآوری پی. 2
 شود. آنان می هیت روحینده و تقویان نسبت به آیروزی و دلگرمی سپاهیپ

ه، از طرفـی، حفـظ کـری استب چرا ساز سپاسگزا نهیداری، زم ی و خود نگهی. تقوا، پارسا3
ق یـن توفیـن اسـت و اکـق الهـی ممیـخود از ضررهای روحی و جسمی و عذاب الهی، بـا توف

ز از گناهان و انجام دادن واجبات، یگر، پرهیمستلزم سپاسگزاری به درگاه خداست، و از طرف د
ق هسـتی را یحقـا نار برود و انسانکهای جهل و غرور  ه پردهکشود  ت تقوا، سبب مییعنی رعای

 جه، سپاسگزار خدا گردد و دریها را از خدا بداند و در نت نعمت ند و همهک کدر
 ند.ک ر میکها از خداست و از او تش روزییشود پ ه متوجه میکن صورت است یا

                                                           
شودب همچنین این واژه نام  در گفته میرو به ماه شب چهاردهم نیز ب استب از این« ُپر و کامل» در لغت به معنای« بدر. »9

زیسته و چاه آبی داشته است و به همـین مناسـبت نـام آن سـرزمین را بـدر  مردی بوده که در سرزمین میان مکه و مدینه می
 (79، ص 3نامیدند.) تفسیر نمونه، ج 
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 ـ شفای دل مؤمنان ستمدیده5

 اهللُ ع ِذبمُهُم یقاتِلُوُهمم  
 
لی َزِهِمم و  یم مم و  کی ْدیبِأ ل لکنمُُصم مِنيِهمم و  یمم ع  لِف ُصل ُْدور  ق لومم  ُملؤم و  *   ی  شم

هِ م غ  ی ل اهللُ شاُء و  يم نم   َع   اهللُ تُوُب یظ  قُلُوِِِهمم و  یذم ( ان کبا آن )مشر »(ب 15ـ14)توبه/   میکم  ح  یع 
دانـد اری گریشان سازد و شما را بر آنان یندب و رسواکد، تا خدا آنان را با دستان شما مجازات ینکار کیپ

 [ ببـردب و خـدا توبـه انیـهای آنـان را ]از م د  دلیو خشم  شد * های گروه مؤمنان را شفا بخشد نهیو س
 «.ردب و خدا دانای فرزانه است.یپذ سته بداند(، مییس را بخواهد )و شاکهر

 ـ بخشش پیامدهای )امور جنگی و ...( 6

 ـ کامل شدن نعمت الهی7

 ـ هدایت به صراط مستقیم8

نا ل   إِنَّا ت حم تمحاً ُمبِ  کف 
ِفر  ل  ناً* ِل یف  بِ  اهللُ  کغم

نم م  ِمنم ذ  ر  و   کما ت ق  ْدَّ خَّ
 
ل  یو  ما ت أ ت ُ  ع  م  و   کیتِمَّ نِعم

ت قِ  کیهم ْدِ ی َم اً ع  َزِ  اهللُ  کنمُُص  یماً* و  یِِصاطاً ُم روزی یـقت، ما بـا پیدر حق»(ب 3ـ1)فتح/   َزاین ُصم
ار( تو مقـدم شـده و آنچـه مـؤّخر شـده را کامد )یخدا آنچه از پ مب * تایردکروز یاری تو را پکآش
روزی یند و تو را به راهی راست رهنمون شودب * و خدا با پکامرزد و نعمتش را بر تو تمام یت بیبرا
 «.ندک اری مییری تو را یناپذ ستکش

 نکات تفسیری
 دگاه دارند:یات چند دین آی. مفسران قرآن در مورد ا1

روزی بزرگـی بـرای یـه پکـداننـد  ه مـییـبیات را اشاره به صـلح حدین آیان اثر مفسرک( ایک
 شرفت اسالم شد.یره العرب و پیه و تسلط بر جزکساز فتح م نهیآمد و زم مسلمانان به شمار می

روزی بـر تمـام دشـمنان یا پیبر و یا فتح خی 9 هکات را ناظر به فتح مین آی( برخی مفسران ادو
 0دانند. می امبریز اشاره به گشوده شدن اسرار علوم برای پیات و برخی نل و معجزیاسالم با دال

                                                           
و تفسیر کبیر  332، ص 4 ب تفسیر کشاف، ج315، ص 9ب تفسیر تبیان، ج 167، ص 9. ر. ک: تفسیر مجمع البیان، ج  9

 67 -65، ص 28فخر رازی، ج 
 11، ص 22. تفسیر نمونه، ج  0
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ات بعـد، بـا یـه باشد. امـا قـرائن موجـود در آین معانی مقصود آیا ه همهکالبته مانعی ندارد 
ه و کـبـر و میسـاز فـتح خ نـهین صـلح زمیـه اک 9 ه سازگارتر استیبیعنی صلح حدیر اول، یتفس

 روزی اسالم شد.یپ
 ان شده است:ین اسالم بیمهم فتح المب جهیامد و نتیات چهار پین آی. در ا2

 بامبریالف( آمرزش گناهان قبل و بعد پ
 ه و گسترش اسالم(بکفتح م لهی)به وس امبریب( تمام شدن نعمت الهی بر پ

 ت(بیش هدایم الهی و افزایراه مستق عنی ادامهیم )یبه راه مستق امبریت پیج( هدا
هود یان و کی مشریست نهاکره العرب و شیر اسالم )با تسّلط بر جزیناپذ ستکروزی شید( پ

 ن(.ین سرزمیدر ا
ه کـامت اسالم هسـتند و ازآنجـا  است ولی مقصود همه امبریات به پین آی. هرچند خطاب ا3

 ز هست، به او نسبت داده شده است.یروزی رهبر اسالم نیقت پیروزی مسلمانان و اسالم در حقیپ

 قلیت صابر بر اکثریتـ برتری ا9

 َّ ُُِنوِو قال  إ
م
ُ  طالُوُت بِاْل ا َ ص  ِب  ِمنملُ  َ ل لکیُمبمت لِ  اهلل  َ ل مَّ نم ش  ر  ف م 

لنم ل لمم  س  ِملِن یمم بِن ه  و  م 
ُ  َ إِنَُّ  ِمِن ی مم ع  ًة بِ  طم

 َ ت     ُغرم ِن اغم ُِوا ِمنمُ  إاِلَّ ق لِ یإاِلَّ م  ِ
ِ اًل ِمنمُهمم َ  ی ِْدهِ َ َّش  ز هُ ُهو  و  اّلَّ ا جاو  ُنلوا یل مَّ ن  آم 

ُ  قالُوا ال طاق ة  نل  ا الم  ع  ِ م  نَُّهمم ُمالقُوا ین  یومم  ِِبالُوت  و  ُجُنوِوهِ قال  اّلَّ
 
ل لة  یمم ِملنم َِئ لة  ق لِ ک اهللِ ُظنُّو   أ

ًة  ل ب تم َِئ  ابِرِ  اهللُ و   اهللِ ةً بِإِذمِ  ری  ثِ كغ  ع  الصَّ ان یرکه طالوت با لشکو هنگامی »(ب 249/ )بقره  ن  یم 
س از کنـدب و هـرک ش مییای آزما له رودخانهیوس قت خدا شما را بهیدر حق»رهسپار شد، گفت: 
مانـه را بـا یپ کیـه کـسـی که از آن نخورد جـز کسی کستب و ی[ من ن روانیآن بنوشد، پس از ]پ

[ از آن  ی از آنـان، ]همگـیکجز انـد[ من است و  روانیه او از ]پکدرستی  ردب پس بهیدستش بر گ
[  مـان آورده بودنـد، از آن ]رودخانـهیه همـراه وی اکـسـانی که او و کـدند. و هنگامی یآب نوش

]اّمـا[ « م.یانش را نـداریرکو لشـ« جالوت»[ با  ی ]مقابلهیچ توانایامروز ما ه»گذشتند، گفتند: 
، بـه کبسـا گروهـی انـد چـه»تنـد: ننـد، گفک ه آنان خدا را مالقات مـیکدانستند  ه میکسانی ک

 .«ان استیبایکو خدا با ش« روز شدند.یرخصت خدا، بر گروهی انبوه پ

                                                           
ی  و رؤیـای صـادقه 11ی بیعـت رضـوان در آیـه  ، آیات مذمت مشرکان و منافقان، مسأله«فتحنا» . از جمله ماضی بودن 9

 بعد از ماجرای صلح آمده است 27ی  در مورد فتح مکه که در آیه پیامبر
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 نکات تفسیری
ان را برای مبارزه با دشـمن دعـوت یهودیه فرماندهی سپاه را به عهده گرفته بود، ک. طالوت 1

ی و یمـایپ اهردنـد و براثـر رکت کـدشمن حر  ت فراوانی گرد او جمع شدند و به طرفیرد. جمعک
 گرمای آفتاب همگی تشنه شدند.

د، یـند و افراد سست عنصر را جـدا نماکش یه آن گروه را به فرمان خدا آزماک طالوت برای آن
نـد. ک ش مییآب شما را آزما لهیوس د، خدا بهیرس ای می ر خود به رودخانهیزودی در مس گفت: به

می آب بنوشند که مقدار کستند و آنها یمن نراب شوند، از سپاه یه از آن آب بنوشند و سکسانی ک
 از سپاه من هستند.

راب یه چشم مردم به نهر آب افتاد، خوشحال شدند و زود خود را به آن رساندند و سـک نیهم
 مان خود استوار ماندند.یشدند و تنها عّده معدودی بر سر پ

ه با کی کا همان تعداد اندرد و بکانضباط و نافرمان بودند، رها  ه بیکسانی را کشتر یطالوت ب
 ش رفت.یدان جهاد پیسوی م مان بودند، بهیمان و وفادار به پیا

ستادن در برابر یی ایردند و به او گفتند، ما تواناکمی نفرات وحشت کطالوت از  کوچکسپاه 
 م.یسپاه قدرتمند جالوت را ندار

ثرت کاز محّبت خدا بود، از  زیشان لبریها ز داشتند و دلیمان راسخ به رستاخیه اکسانی کاّما 
مال شجاعت به طالوت گفتند: تو آنچـه کدند و با یمی نفرات خود نهراسکرومندی دشمن و یو ن

ن یم بود و به خواست خـدا بـا همـیز همه جا با تو همراه خواهیدانی فرمان دهب ما ن را صالح می
پروردگـار بـر  اراده ه بـهکـم کـهـای  تیـبسـا جمع رد. چـهکـم یبا آنها جهاد خـواه کتعداد اند

 9نندگان است.ک روز شدند و خدا با استقامتیاد پیهای ز تیجمع
 ت آنان.یمکت رزمندگان اصل است، نه یفیکنبرد،  . در هنگامه2
های انبـوه و  تیمان و مصمم، به فرمان خدا، بر جمعیاّما با ا کت اندیجمع کیه کار شده یعنی بسی
 هاست. صحنه روزی در همهیان و صبر و مقاومت، از عوامل پمیه اکچرا  0روز شدندبیمان پیفاقد ا
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ْذن  » . واژه3 إ  مان یروزی افراد مصمم و باایه هرچند پک)به رخصت خدا(، اشاره دارد «  اهللِ ب 
ج همـه از یسلسله عوامل روحی و روانی است اّما آثار و نتا کیاد، مربوط به یهای ز تیبر جمع

 ست.خدا هیات پروردگار و از ناحکبر

 سوم: ابعاد و اقسام پیروزی

 اشاره شده است از جمله:« پیروزی»در آیات قرآن و احادیث اهل بیت، اقسام و ابعاد 

 افزاری( الف: پیروزی نظامی )سخت

 ُهُم یقاتِلُوُهمم ِذبم   اهللُ ع 
 
ل  کنمُُصم ی َزِِهمم و  یم مم و  کی ْدِ یبِأ ِمنِ يِهمم و  یمم ع  لِف ُصل ُْدور  ق لومم  ُملؤم    یشم

نـدب و کد، تـا خـدا آنـان را بـا دسـتان شـما مجـازات ینکار کی( ان پکبا آن )مشر»(ب 14)توبه/ 
 «.های گروه مؤمنان را شفا بخشد نهیاری گرداند و سیشان سازد و شما را بر آنان یرسوا
 ِ ِذ   لِّلَّ
ُ
نَُّهمم ُظلُِموا و  إِ َّ ین  یأ

 
ِِهمم ل ق  ْدِ   َع   اهلل  قات لُو   بِأ ه کـسـانی کبـه  »(ب 39)حج/  رین ُصم

ه آنـان مـورد سـتم واقـع کـن یـل شده، رخصت )جهاد( داده شد، به خاطر ایجنگ بر آنان تحم
 «. اری آنان تواناستیاندب و قطعًا خدا بر  شده
 وُم* ِف ل بِِهمم س   ُغلِب ِت الرُّ رمِض و  ُهمم مِنم ب عم ِْد غ 

ومن  اْلم 
 
* ِف یأ لُِبو   ِع ِسنِ  غم َِّ ی  بِضم ُُ و   هلِل بم ُر مِنم ق  مم

 اْلم 
ئِذ  یمِنم ب عم ُْد و   م  ِمُنو یوم مُمؤم ُح ال ر  ِ *   فم ُصم

(ب 5ــ2)روم/   می َُز اللرَّحِ یلشلاُء و  ُهلو  المع  َزِ ينمُُصُ م نم ی اهللِ بِن 
[  ستشان در ]ظـرفک[ آنان بعد از ش و ]لی * ست خوردبکن شین سرزمیتر کیسپاه( روم در نزد»)

روزی(، یـن پیـسـت( و بعـد از )اکار ]ها[ قبل از )آن شک*  .روز خواهند شدیی پچند سال به زود
)خدا( * شوند  گری( شاد مییروزی دیاری الهی )و پیفقط از آن  خداستب و در آن روز، مؤمنان از 

 «. ر ]و[ مهرورز استیناپذ ستکرساندب و او ش اری مییسته بداند(، یس را بخواهد )و شاکهر

 میزآ ب: پیروزی صلح

  نا ل ت حم تمحاً ُمبِ  کإِنَّا ف 
ِفر  ل  ناً* ِل یف  بِ  اهللُ  کغم

نم م  ِمنم ذ  ر  و   کما ت ق  ْدَّ خَّ
 
ل  یو  ما ت أ ت ُ  ع  م  و   کیتِمَّ نِعم

ت قِ  کیهم ْدِ ی َم اً ع  َزِ  اهللُ  کنمُُص  یماً* و  یِِصاطاً ُم روزی یـقت، ما بـا پیدر حق»(ب 3ـ1)فتح/   َزاین ُصم
ار( تو مقـدم شـده و آنچـه مـؤّخر شـده را کامد )یمب * تا خدا آنچه از پیردکروز یاری تو را پکآش
روزی یند و تو را به راهی راست رهنمون شودب * و خدا با پکامرزد و نعمتش را بر تو تمام یت بیبرا
 «.ندک اری مییری تو را یناپذ ستکش



   010 یروز یپفصل سوم: 

 نکات تفسیری
ه کـصد سفر عمره به طـرف مبه ق امبر اسالمیه در سال ششم هجری پکاند  ردهکت یاکح

زات جنگی بـا او همـراه یده بدون تجهیرد و حدود هزار و چهارصد مسلمان احرام پوشکت کحر
ه قرارداد صـلحی یبیردند و در روستای ُحدکری یه جلوگکان از ورود آنان به شهر مکشدندب مشر

ه کـادانه به شهر مد و مقرر شد در سال بعد مسلمانان آزیه منعقد گردکان مکو مشر امبرین پیب
 ان نباشد.کن مسلمانان و مشریبروند و اعمال عمره و حج را به جا آورند و تا ده سال، جنگی ب

ن ین مـورد نـازل شـد و آن صـلح را فـتح المبـیات فوق در ایبراساس نظر مشهور  مفسران، آ
 9ره العرب هموار ساخت.یروزی اسالم را در جزیه راه پکاسالم خواندب چرا 

 افزاری = فرهنگی( زی منطقی )نرمج: پیرو

 ِ ُ بِالمُه ْدى یُهو  اّلَّ ُ  ر ُسوُه  رمس 
 
 ِق ِل یو  وِ   أ

م
ِهر هُ َع   ادلِ ِن ال ِ كِ  و  ل وم کِ ِن یظم )صف/   و کرِه  المُمَّشم

ن ]هـا[ یـد ن حق فرستاد، تا آن را بـر همـهیت و دیاش را با هدا ه فرستادهکسی است کاو  »(ب 9
 «.ان ناخشنود باشندکند، و گرچه مشرروز گردایپ

 نکات تفسیری
رار شـده اسـت. کفتح ت سوره 28 هیتوبه و آ سوره 33 هیصف، در آ نهم سوره هی. مضمون آ1

روزی یـات همگون اسـت و آن پیام اصلی آیات با هم تفاوت دارد، ولی پین آیز ایات رکبرخی ن
دهنـده  ن مطلـب نشـانیـرار اکاست. تان کافران و مشرکی یست نهاکی اسالم بر جهان و شینها

 ت آن است.یاهم
اقتصـادی،  ، محاصـرهامبریـهـای آنـان بـر پ افران، همچون تهمتکهای  توطئه آری همه

ش از پنجـاه یشـور اسـالم بـه بـکم ین مسلمانان و تقسیجاد اختالف بیها، نفاق، ا ل جنگیتحم
اسـی و یغـاتی، اسـتعمار سیلجاد انحراف در جوانـان، تهـاجم فرهنگـی و تبیهای ا شور، نقشهک

ن یـرو خواهد شد و سـرانجام د ست روبهکل استبداد بر مسلمانان با شینظامی و استثمار و تحم
 ند.که خواهد افیحّق اسالم بر جهان سا

                                                           
 485و شأن نزول، ص  723ب نمونه بینات، ص 397. ر. ک: اسباب النزول، ص  9
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شود  روز مییان پیاد ن بر همهین دیه سرانجام اکن یر اکبرای اسالم و تذ« ن حقید»ر ی. تعب2
روان آنها یاند و پ گر باطلیان دیی است و پس از ظهور اسالم ادکین حق یه دکاشاره به آن است 

ان در یـاد شـتر وجـود نـدارد و همـهیم بیراه مستق کین یست خواهند خوردب بنابراکسرانجام ش
 9ستند.یزمان حق ن کی

ان یـه از آن ادکـاند و واجب اسـت  دام در مقطع زمانی خاص خود حقکان الهی هریالبته اد
ن یروی از دیشود و پ ن قبلی نسخ میید، دیآ تر می املکن یامبر بعدی با دیتی پنند اما وقکروی یپ

 ی است و بـر همـهین حق نهاین دیتر املکه کد واجب و تنها راه نجات خواهد بود و اسالم یجد
 روز خواهد شد.یان پیاد

ن اسالم وجـود دارد و مقصـود از ییه در آکل روشنی است یت، همان دالی. مقصود از هدا3
 ز حق و روشن است.یش نکخ و مداریه اصول و فروعش حق و تارکن حق، اسالم است ید

گر اسـتب یان دیروزی اسالم بر ادیل پین حق، دلیت و دیبا هدا امبر اسالمی. همراهی پ4
ت باشد و عقـل بشـر بـرآن گـواهی دهـد و اصـول و یهدا امبریرا چنانچه محتوای دعوت پیز

 گردد. روز مییان جهان پیاد ن باشد، طبعًا بر همهدار آ فروعش موافق حق و طرف
د یـنما شتر چهره مییها ب تیتر شود، واقع ند و ارتباطات آسانکشرفت ی. هرچه دانش بشر پ5

ل یـشود، هرچند دشمنان ما روز مییرد و پیگ شود و حق همه جا را فرامی و موانع حق برطرف می
 نباشند.

ت یـنش بـوده و در نهایهـای آفـر خ و سـنتیر تـاریت دشمنان حق برخالف مسـکآریب حر
 ست است.کوم به شکمح

روزی منطقـی و یـه، پیـن آیـروزی اسـالم در ایـه مقصـود از پکـاند  . برخی مفسران بر آن6
گر از مفسران با استفاده از موارد یدا شده است و برخی دینون در جهان هوکه اکاستداللی است 

 نی و ظاهری است.یروزی عملی و عیه مقصود پک اند در قرآن، برآن« اظهار» استعمال ماده
گر در تمام جهـان یان دیجانبه اسالم بر اد روزی همه همهیه پیه مقصود آکرسد  اما به نظر می

 ج در حال تحّقق است.یت به تدرین واقعیاست و ا
                                                           

 ن. المفردات فی غریب القرآ 9



   011 یروز یپفصل سوم: 

 د: پیروزی در قیامت

 َُّنوا ِف یإِنَّا نل  نمُُصُ ُرُسل نا و  اّل    ن  آم 
م
هاوُ یومم  یا و  ینم اةِ ادلُّ یال شم

قطعـًا، مـا »(ب 51)غافر/   ُقوُم اْلم 
ه گواهان به پا کز( ی یا و روز )رستاخیاند، در زندگی دن مان آوردهیه اکسانی را کفرستادگانمان و 

 «. میده اری مییزند یخ می

 نکات تفسیری
ه کـامـل کتی یاندب حمکت یامبران و مؤمنان حمایه خدا از پکلی الهی برآن است ک. قانون 1

روزی در یـهـا و پ روزی در جنگیتب، پکروزی در میشودب پ روزی آنان بر دشمنان مییموجب پ
 بی را در بردارد.یاستدالل و منطق و امدادهای غ

سـت کهـا ش امبران و مؤمنان گاهی به طور مقطعی و ظاهری در برخـی صـحنهی. هرچند پ2
تـر  امبران و مؤمنان بوده و مهـمیی از آن پینها روزییخ و در مجموع پیخورند، اما در طول تار می

 ری از آن  آنان است.کتبی و فکروزی میاز آن پ
سـت خوردنـد کربال در ظاهر شکدر  نیدر احد و امام حس امبر اسالمیه پکطور  همان

 روز و ماندگار شد.یتب و راه آنان بر دشمنان پکر و مکاما در مجموع، ف
 سنت و قانون خداست. ،ا و آخرتینروزی مؤمنان در دین پیآریب ا

هـا و  زند، فرشتگان  مراقب اعمـال انسـانیخ ز به پا مییه در رستاخک. مقصود از شاهدانی 3
شوند و  ه همگی در محضر الهی حاضر میک 9ها و مؤمنان شاهد اعمال هستند امبران گواه امتیپ

ی و لعنـت از یه رسـواکطور  انامبران و مؤمنان است، همیروزی از آن  پیز پیم نیعظ در آن صحنه
 اران است.کآن ستم

نیز اشاره شده  92ـ3و شعراء/  41در مورد یاری و پیروزی در قیامت در سوره قصص/  تذکر:
 است.
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 های پیروزی چهارم: عوامل و زمینه

 های عوامل پیروزی اشاره شده است از جمله: به زمینه در آیات قرآن و احادیث اهل بیت

 ده الهیـ لطف و ارا1

 ِ ُصم
س را بخواهـد )و ک)خـدا( هـر »(ب 5)روم/   می َُز اللرَّحِ یشاُء و  ُهو  المع  َزِ ينمُُصُ م نم ی اهللِ بِن 

 «. ر ]و[ مهرورز استیناپذ ستکرساندب و او ش اری مییسته بداند(، یشا
 کُذلم یم مم و  إِ م کَ ال اغلِ   ل   اهللُ ُم کنمُُصم یإِ م ِ ا اّلَّ نم ذ  ل ِْدهِ و  َع   کُُصُ نم ی یمم ف م   اهللِ مم ِمنم ب عم
ِمُنو کِ ت و  یَ لم  مُمؤم روز یـس بر شما پک چیند، پس هکاری یاگر خدا شما را »(ب 161عمران/  )آل   ال

نـد؟! و کاری یـه بعـد از او، شـما را کـ سـت، آنیکنـد، پـس کاری نینخواهد شدب و اگر شما را 
 «.نندکل کد تنها بر خدا تویمؤمنان، پس با

  إاِلَّ ِمنم ِعنم ِْد  و ُ ا انلَُّصم   یالمع  َزِ  اهللِ م 
م
روزی جـز از جانـب  یـو پ»(ب 126عمران/  )آل  میک َِز ال

 «. ستیر فرزانه، نیناپذ ستکخدای ش

 نکات تفسیری
اری از کاند و بدون رخصت الهی  روزییانات نظامی، علمی و روانی، همه مقدمات پکام. 1

هـا  هـا و علـت قدرت شودب چون همه ّسر مییز جانب خدا مروزی فقط ایست و پیآنان ساخته ن
 .منتهی به اوست

ن اسـت طبـق کـمت و فرزانگی اوستب پس ممکر الهی همراه با حیناپذ ستک. قدرت ش2
سـت بخورنـد و در کای موقتـًا ش ه مؤمنان در مرحلهکل خاصی رخصت دهد یمت و به دالکح

ر، یناپـذ سـتکمؤمنان اسـت چـون خـدای شی از آن یروزی نهایروز شوند، ولی پیگر پیجای د
 گر آنان است.یاری

 و ... آمده است. 11مشابه این مطلب در سوره انفال/  تذکر:
  



   012 یروز یپفصل سوم: 

 ـ دعا و درخواست پیروزی از خدای متعال2

  ل َمِرغم ع 
 
َِّنا أ ُزوا ِْلالُوت  و  ُجُنوِوهِ قالُوا ر  ا ب ر  نا و  انم یو  ل مَّ قمل ْدام 

 
اً و  ث ِبلتم أ ْبم لومِم نا ص  لنا َع   المق  ُُصم

[  انش روبرو شـدند، گفتنـد: ]اییرکو لش« جالوت»ه با کو هنگامی »(ب 251)بقره/   نیَِرِ اکالم 
افران کهای ما را استوار دار، و ما را بر گروه  ز، و گامیی را بر ما فروریبایک[ ش مانهیپروردگار ما! ]پ

 «. روز فرماییپ
 ِت غ َم َِّ یإِذم ت  ت جاب  ل  مم َ  کُثو   ر  ِن کاسم

 
ِ کُمِم ْدُّ  مم أ ف  ِمن  المم الئ

لم
 
(ب 9)انفال/   یِة ُمرمِوفِ کمم بِأ

د، پـس یخواسـت اری مـییـه از پروردگارتـان کـدان بدر( هنگـامی را یه در مکد ی)به خاطر آور»
اری یـاپی، یـه، من شما را با هـزار )نفـر( از فرشـتگان  پکن یرفت )به( ای[ شما را پذ ]درخواست

 «.نم!ک می
 آمده است. 147عمران/  و آل 286مشابه این آیه در سوره بقره/  تذکر:

 ـ امداد الهی در جنگ به وسیله فرشتگان3

   ذِلَّلة  َ لاتَُّقوا  اهللُ ُم کو  ل ق  ْدم ن ُص
 
لتُمم أ نم
 
ر  و  أ
لکلل ع لَّ  اهلل  بِب  ْدم مِنِ  *    ُرو کمم ت شم  ل لنم ی  إِذم ت ُقلوُل لِلمُملؤم

 
 أ

 م مم کیفِ کی
 
ُِّ کِم ْدَّ یأ ِ کمم ر  ِة آال   مِن  المم الئ

ن یقـیو ب»(ب 124ـ123عمران/  )آل  یِة ُمَنم لِ کمم بِث الث 
 ) د. پـس ]خودتـان را[ از یـه شـما، خـوار بودکـردب در حـالی کـاری یـ« بدر»خدا شما را در )جنگ 

[  ا ]بـراییـآ»گفتی:  یه به مؤمنان مکآنگاه *  دینکه شما سپاسگزاری کد، باشد ینک[ خدا حفظ  ]عذاب
 «.ند؟!کتان  ارییه پروردگارتان، شما را با سه هزار )نفر( از فرشتگان فرود آمده، کست یافی نکشما 

 آمده است. 26و توبه/  9مشابه این مطلب در سوره انفال/  تذکر:

 نمایی رزمندگان اسالم ـ امدادهای الهی به وسیله بزرگ4

 ِف یِ َِئ ت   ة  ِف یمم آک   ل  اکق  ْدم ُُ ِ تا َِئ ة  تُقات بِ   اَلم ق  رى اهللِ ُِ یس  خم
ُ
ة  اک  و  أ ن ُهمم ِمثمل لیلَِر  وم  یر 

م
 یِهمم ر أ

ِهِ م نم یؤ  ی اهللُ  و  یِ المع   ِ  شاُء إِ َّ ِف ي ُْد بِن ُصم وِل  کذل
ُ
ةً ِْل بمصار ل ِعْبم 

ن در یقـیب»(ب 13عمـران/  )آل اْلم 
ای )و عبرتی( برای شما بود: گروهـی،  و شدند، نشانهر ه )در جنگ بدر( با هم روبهکدو گروهی 

ه با چشم خـود، آن )مـؤمن( ان را دو کافر بودند، کگر ی[ د ردب و ]گروهیک در راه خدا جنگ می
نـد. قطعـًا ک د میییش، تأیاریسته بداند و( بخواهد، با یس را )شاکو خدا، هر .دندید برابر آنان می

 «. عبرتی استنش ین )ماجرا( برای صاحبان بیدر ا
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 نکات تفسیری
ان که در سال دوم هجری جنگ بدر واقع شد و دو گروه مسـلمانان و مشـرکت شده یاکح. 1

ه هفتاد شـتر، دو اسـب، کزده نفر بود یصد و سیه در برابر هم قرار گرفتند. تعداد مسلمانان سکم
دست سعد و پرچم انصار به  ر داشتند، پرچم مهاجران به دست علییشش زره و هشت شمش

 ش از هزار رزمنده و صد اسب داشتند.یبن عباده بود و سپاه دشمن ب
ر یاس 71شته و ک 71روز شدند و دشمن با ید پیشه 22ن جنگ نابرابر تنها با یمسلمانان در ا

 9ست داد.کتن به ش
 کیرا یرده استب زکن جنگ نازل شده و آن را نشانه و درس عبرت معرفی یفوق در مورد ا هیآ

زات یـه تجهکـمان استوار، بر ارتش نسـبتًا بزرگـی یو فاقد سازوبرگ جنگی اّما با ا کوچکارتش 
 روز شد.یادی داشتند، پیجنگی ز

افران را کـه مؤمنـان، کـز اشاره شده یانفال ن دندب در سورهید افران، مؤمنان را دو برابر میک. 2
 0دند تا از دشمن نهراسند.ید می کاند

رسـاند. هنگـام  بی مـدد مـییل مختلف و امدادهای غیرا با وسامان یآری خدا مجاهدان باا
گری بـه مسـلمانان یروی دیپنداشتند ن ه میکشروع جنگ بدر، دشمنان چنان وحشت زده شدند 

و  2ردنـدبک متر از آنچه بودند تصور مـیکه قبل از جنگ، مسلمانان را کوسته است، در حالی یپ
 روزی مسلمانان شد.یساز پ نهین مطلب زمیهم

ی کـیروز گردانـد: یـرد و پکد ییخی بدر، مسلمانان را از چند جهت تأیتار . خدا در حادثه3
ه خـدای کـروزی منطقـی یـشدب دوم، پ روزیبر ارتشی بزرگ پ کوچکه ارتشی کروزی نظامی یپ

و سـوم امـدادهای  2روزی را قبل از آغاز جنگ به مسلمانان خبـر داده بـودبین پیحًا ایمتعال صر
های  ها نشانه نیا دگان دشمن و محاسبات او به وجود آمد. همهیورت تصرف در ده به صکالهی 

 فر بود.کمان بر یحق بر باطل و ا غلبه ن نمونهیخدا و بهتر
                                                           

 ی فوق . ر. ک: مجمع البیانب تفسیر مراغی و مفاتیح الغیب، ذیل آیه 9
0 .  ُینِکمم ق لِیاًل عم

 
یمُتمم يِف أ ُعواًل  و  إِذم یُِریکُموُهمم إِِذ اَلم ق  فم راً اک   م  مم

 
ِِض  اهلُل أ ُینِِهمم ِل قم عم

 
لِلُکمم يِف أ  (44 /)انفال و  ُيق 

 44ی  ی انفال، آیه . ر. ک: سوره 2
 . همان 2
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 حمایت الهی نتیجه مقاومت در اندیشه امام خمینی
 خـدای تـان پشتوانه چون شما   و هستیم، الهی تأییدات به مؤید کنیم استقامت چنانچه اگر و
 دست با و است شیطان شان پشتوانه که اند دیگران. ندارید   باک چیز هیچ از است تعالی و تبارک

 9. قدرتمندید   کنید می حرکت دارید الهی قدرت با که شما. کنند می حرکت   شیطان

 ـ ترساندن دشمنان )رعب و وحشت انداختن در دل آنها(5

 ُت عم ت ط  وا ل ُهمم م ا اسم ِع ْدُّ
 
  و  أ

م
ة  و  مِنم رِِاِ  اْل لرِ کو  ع  ُْدوَّ  اهللِ ُِ تُرمهِبُو   بِِ  ع  ُْدوَّ یمم مِنم قُوَّ ن  ِملنم یمم و  آخ 

ل ُمون ُهُم  ل ُمُهمم و  ما ُتنمِفُقوا مِنم ش  ی اهللُ ُوونِِهمم ال ت عم لبِ  ء  ِف  عم ل ُملو کلو  َّ إِل  یل اهللِ ُِ یس  لتُمم ال ُتظم نم
 
  مم و  أ

های آماده برای )مقابلـه بـا( آن )دشـمن( ان،  رو و از اسبید، از نیهرچه در توان دار و»(ب 61)انفال/ 
 -هـا را، نیـر از ایـگری غین( گروه دیه بدان دشمن خدا و دشمنتان و )همچنکدب در حالی یآماده ساز

د. و هرچـه در راه خـدا مصـرف یبترسـان -شناسـد د ]و[ خدا آنهـا را مـییشناس ه ]شما[ آنان را نمیک
 «.ه به شما ستم نخواهد شدکشود، در حالی  امل به شما بازگردانده میکد، به طور ینک یم

 وىِح یإِذم  ُِّ ِ  کر  ِن کإِل  المم الئ
 
ع   ِة أ ِ کم  ث بُِتوا اّلَّ لمِق یمم ف 

ُ
لأ ُنلوا س  ِ  ِف  ن  آم  لُروا کن  یلقُلُلوِب اّلَّ ف 

ُِوا ِ
ناِق و  اَضم عم

ق  اْلم  ُِوا َ وم ِ
ه کـادآور( هنگـامی را ی)به »(ب 12)انفال/    ب نا کَّ ِمنمُهمم  الرُّعم   َ اَضم

انـد، ثابـت  مـان آوردهیه اکـسانی را کمب پس یه من با شماکرد: کپروردگارت به فرشتگان وحی 
هـا را  نمب و فـراز گـردنکـاف دند وحشت مییفر ورزکه کسانی کهای  د. بزودی در دلی[ دار ]قدم

 «.د!ینک( شان را قطع یو پا دب و همه انگشتان )و دستیبزن

 نکات تفسیری
ش در برابـر یرومنـد قـریندب ارتـش نک نبرد بدر اشاره می ب در صحنهیعج واقعه کیه به ین آیا. 1
ر کـری بـا آنـان وحشـت داشـتند و گـاهی فیـخود را باختند و از درگ هیمسلمانان، روح کوچکسپاه 

 .زی در دل دشمنان، نوعی نصرت الهی بودیانگ رعب نیستندب البته اینان افراد عادی نیردند اک می
دهـد، ولـی آنـان هـم بـدون همراهـی و  ق فرشتگان انجام مییارها را از طرک. گاهی خدا 2
 ت الهی قدرتی ندارند.یحما

                                                           
 615. امام خمینی، روح الله، تهذیب نفس و سیروسلوک از دیدگاه امام خمینی)س(، ص  9
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 ـ تقویت روحیه رزمندگان با مژده رسانی و آرامش بخشی6

تَُّقوا و    ب ىل وا و  ت  ِْبُ تُویإِ م ت صم
م
رِهِ کأ ُِّ کمم ِْدوم یمم هذا مم ِمنم َ وم ِ کمم ر  ِة آال   ِمن  المم الئ  َ ِة کلمم ِِب مم

ِومِ   َ ل ُ    ی  ُم ع  ى اهللُ * و  ما ج  ِِئَّ قُلُلوُِ کل    إاِلَّ بَُّشم م  ل إاِلَّ ِملنم ِعنمل ِْد کمم و  َِل طم ُ لا انلَُّصم  اهللِ مم بِلِ  و  م 
  یالمع  َزِ 

م
د و ]خودتان را[ ینکی )و استقامت( یبایکآری، اگر ش»(ب 126ـ125عمران/  )آل  مِ یک َِز ال

ند، پروردگارتان شما را با پنج هزار ین سرعتشان به )سراغ( شما آی[ با هم د، و ]دشمنانینکحفظ 
ای  بی( را جـز مـژدهیو خدا آن )وعده امداد غ*  رد.کگذار، مدد خواهد  )نفر( از فرشتگان، نشانه

روزی جـز از جانـب  خـدای یـاده اسـت. و پهای شما بدان، قرار ند برای شما و برای آرامش دل
 .«ستیر فرزانه، نیناپذ ستکش

   واِطن   ِف  اهللُ ُم کل ق  ْدم ن ُص ب تم ی  ومم  ُحن  یة  و  ری  ثِ كم  ج  عم
 
تُ كمم ک إِذم أ نم کثم  ِن ع  ئاً و  یمم ش  کمم َ ل مم ُتغم

ل   لکیضاق تم ع  لَّ رمُض بِما ر ُحب تم ُثلمَّ و 
بِرِ ُم اْلم  ل  *   ن  یُتمم ُمل ْدم نمل َز 

 
ل اهللُ ُثلمَّ أ ر ُسلوُِهِ و  َع     ن ت ُ  َع  یکس 

ِمنِ  مُمؤم ِ ی  ال ب  اّلَّ ذَّ ومها و  ع  ل  ُجُنوواً ل مم ت ر  نم َز 
 
ُروا و  ذلِ کن  ی و  أ (ب 26ــ25)توبه/   نیَِرِ اکج  َزاُء الم  کف 

ادتـان، یه تعداد زکردب آن هنگام کاری ین یادی، و در روز ُحنَ یهای ز انکقطعًا خدا شما را در م»
ن بــا یرد، و زمــکــزی )از خطــر( را از شــما دفــع نیــچ چی[ هــ شــما را بــه شــگفت آورد، و ]لــی

*  دید، روی برتافتیرده بودکه پشت )به دشمن( کاش بر شما تنگ شدب سپس در حالی  گستردگی
ه آنها را کانی فرود آورد یرکاش و بر مؤمنان فروفرستادب و لش سپس خدا آرامش خود را بر فرستاده

 «. افران استکفر یکن یردب و اکدند، عذاب یفر ورزکه کسانی را کدب و یدید نمی
 نکات تفسیری

ه در سال هشتم هجری پس از فـتح کی شهر طائف است کینی در نزدینام سرزم« نیُحنَ . »1
ن جنـگ یـه در آن منطقه رخ داد. در اکان اطراف مکمانده مشرین مسلمانان و باقیه، جنگی بکم

ه و دو کننده در فتح مک تکه ده هزار نفر از مسلمانان شرکد یرس پاه اسالم به دوازده هزار نفر میس
ن»ل سرسختی همچون یمسلمانان بودند و سپاه دشمن از قبا هزار نفر از تازه به سرپرستی « َهواز 

ه ه بـکـننـد. خبـر کردند تا بـه مسـلمانان حملـه که توطئه کل شده بود یکتش« بن َعوف کمال»
ثرت که از کنند. سپاه بزرگ اسالم کت کن حرید، دستور داد سپاه اسالم به طرف ُحنیرس امبریپ



   019 یروز یپفصل سوم: 

ر شـدند و یه با حمله ناگهانی دشمن غـافلگکردند کت کت مغرور بودند، صبحگاهان حریجمع
مقاومـت  ختب اما گروهی همچون علییر در هم رکردند و نظم لشکقراوالن سپاه فرار  شیپ
اری خـدا سـپاه دشـمن یـبازگشتند و سرانجام با  -امبریعموی پ -اد عباسیان با فریرردند و فراک
اری به جای گذاشت، و پس از جنگ یر و غنائم بسیادی اسیشته، تعداد زکست خورد و صد کش

 9دند و مسلمان شدند.یرس امبریهوازن خدمت پ لهیندگان قبینما
ن» . واژه2 ن»جمع « َمواط  ا یـه انسـان بـرای اقامـت دائمـی کـاست  به معنای محّلی« َموط 

را رزمندگان برای مدتی در آنجا یشودب ز می  ز گفتهیدان نبرد نیند. و به مک موقت خود انتخاب می
 نند.ک اقامت می

ن مسلمانان و دشـمنان اسـالم واقـع یه بکی است یها ار، جنگیهای بس دانی. مقصود از م3
هـا  ن جنگیه مجموع اکو گاهی حضور نداشت ها حضور داشت  در آن امبریه گاهی پکشد. 

 .0رسد ا( به هشتاد مورد مییها و َسرا )غزوه
و عبـاس و چنـد نفـر  ی، گروهی همچون علییست ابتداکن، پس از شی. در جنگ ُحن4

ماندنـد، و گـروه  امبریـانـد، در اطـراف پ ا صد نفر نوشـتهیا ُنه و یه تعدادشان را چهار کگر ید
 .2ردندکا افراد سست عنصر فرار یمسلمان  هادی از افراد تازیز

 آمده است. 12ـ11تذکر: مشابه این آیات در سوره انفال آیات 

 ـ صبر و استقامت کردن و سستی نکردن7

  كو 
 
ِِ  نم ِمنم ن ِب یأ ُ  رِ

ع  ُ  م  صاب ُهمم ِف ری  ثِ كو   یقات 
 
ُنوا لِا أ لبِ   َ ما و ه  لا  اهللِ ُِ یس  لُعُفوا و  م  و  ملا ض 

ابِرِ یِ  اهللُ نُوا و  اکت  اسم  ه همـراه او، مـردان کـامبری، یو چه فراوان پ»(ب 146عمران/  )آل  نی ُّ الصَّ
دند و ناتوان ید، سستی نورزیرس ردند. و در برابر آنچه در راه خدا به آنان میکار کیاری پیالهی بس

 «.ان را دوست داردیبایکدند، و خدا شیم نگردینشدند و تسل

                                                           
نیز گفته شده است که اوطاس نـام « هوازن» و« اوطاس» ه جنگ ُحنین،. ر. ک: مجمع البیان و تفاسیر دیگر، ذیل آیه.) ب 9

 محلی در همان نزدیکی و هوازن نام یکی از قبایلی بود که در جنگ شرکت داشتند(
 نیز روایت شده است( از اهل بیت« هشتاد» و تفسیر مراغی، ذیل آیه.) تعداد 346، ص 7. ر. ک: تفسیر نمونه، ج  0
و تفسیر  265 -262، ص 11و خلفای هم ردیف او بودند.) ر. ک: المنار، ج « عمر بن خطاب» ندگان. از جمله فرارکن 2

 (343، ص 7نمونه، ج 
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 نکات تفسیری
 9 ارییامبران با مبارزه و جنگ همراه بوده و مجاهدان عالم و عارف بسیاری از پی. زندگی بس1

 اند. ردهکار کینار آنها پکدر 
 تواند امبران، مییاران پیخ و زندگی رادمردان و یادآوری تاری. مطالعه و 2

ن یـا سـت احـدکرو قرآن پس از ش نیداری به مردم بدهدب ازایدرس مقاومت، شجاعت و پا
 ند.ک ادآوری مییموارد را 

م، عارف، با ا3 گردند، نه  بازند و سست می خود را می هیمان و صابر، نه روحی. رزمندگان عال 
 شوند. م فشارها مییدهند و نه تسل توان رزمی خود را از دست می

ان الهـی یی برای سـپاهیه الگوین آیبودن است و ا« الهی»ن صفات، یا همه آری، سرچشمه
 ن رزمندگانی هّمت گماشت.یت چنید در تربیدهدب پس با ه میارائ

ری و تحّمل با خـواری و ضـعفب یگ نارهک، به معنای استقامت است نه به معنای «صبر. »4
 خدا صابران را دوست دارد. 0است، اررفتهک م بهیفوق، در مقابل ضعف و تسل هیرو آ نیازا

 شده است، از جمله:  به نقش صبر و همت اشاره . در احادیث پیامبر5
نقل شده کـه: پیـروزی بـا اراده جـازم و  از پیامبر» 2ب«لْظفَ ب ْجزم ولْعزم: »عن لْنَل 

 «.شود عزم استوار حاصل می
ُ: »عن لْص  ق َ  َمْن َيْحل   «.شود هر کس بردبار باشد پیروزی می» 2ب« َيْظَف

 و ... آمده است. 12مشابه این مطلب در سوره انفال/  تذکر:

                                                           
وَن » ی . واژه 9 یُّ ب  ّبی» جمع« ر  شـود کـه ارتبـاط و پیوندشـان بـا خـدا محکـم، و نیـز مـؤمن،  است و به کسانی گفته می« ر 

 (121دانشمند، بااستقامت و مخلص باشند) همان، ص 
 122. همان، ص  0
 .165، ص 77. بحاراالنوار، ج 2
 .296، ص 78. بحاراالنوار، ج 2
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 برکاته(  ای )دامت نقش ایمان، عمل صالح بصیرت و استقامت در پیروزی از دیدگاه امام خامنه
 اساس بر صالح ... عملعامل پیروزی این است که یك جماعتی ایمان درستی داشته باشد، 

 بود، چنانچه اگر استقامت، و تداوم و بصیرت با همراه ایمان درست، ایمان و راسخ ایمان ایمان،
 9.است قطعی یپیروز

 در کـرد، همـراه جهـاد و صالح عمل با را ایمان و شد مؤمن و متکی خود به وقتی ملت یک
 0. است قطعی او پیروزی ها میدان ی همه

 ـ ناامید نشدن از یاری خدا  8

 م ل نم ی   اکم نم 
 
نم  ِف  اهللُ نمُُص هُ یُظنُّ أ ةِ َ لم یادلُّ ِخر     إِل  یا و  اْلم

ب   َ ِ ماءِ ُثمَّ لم مم ُْدوم ب ََّ عم َ لم ال ط  ُم یقم ل نمُظلرم ه 
َّ ی هِب  ا و آخـرت یـامبرش( را در دنیـه خـدا او )و پکن دارد یقیس کهر»(ب 15)حج/  ظیغِ ی ُْدهُ ما یكذم
د )آن را( یـشد، سـپس باکسوی باال ب ن نظر عصبانی است،( پس طنابی بهیرد، )و از اکاری نخواهد ی

 «.برد؟! ن مییه )او را( به خشم آورده، حتمًا از بکزی را یرنگش چینا یه آکند کد نظر یند، و باکقطع 

 نکات تفسیری
مـان یپ امبر اسـالمیـبـا پ« بنی َغطفان»و « َبنی اسد»ل یه گروهی از قباکت شده یاکح. 1

مـا بـا  ند و رابطهکاری نیرا  ه سرانجام خدا محمدکم یترس بسته بودند، ولی بعدًا گفتند ما می
ن مناسبت فرود آمد و آنهـا را یفوق بد هیی ندهند، آیمان قطع شود و به ما مواد غذایپ ان همیهودی

 2رد.کسرزنش 
فـار، که به خاطر شدت خشم بر که در مورد مسلمانانی بود یه آکاند  ردهکت یاکز حیبرخی ن

مـد ن مناسبت فرود آیفوق بد هیابد و آی خدا تحقق نمی گفتند: چرا وعده ردند و میک قراری می بی
 2رد.کصبری مالمت  مکو آنان را به خاطر 

                                                           
 1392/11/19بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم،  .9
 1392/11/19بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم،   .0
 541و نمونه بینات، ص  211، ص 23. مفاتیح الغیب، ج  2
 211، ص 23و تفسیر کبیر، ج  315، ص 13لفتوح، ج . تفسیر ابو ا 2
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 ر شده است:یه چند تفسین آی. در مورد ا2
ـهیلن »ر یمان باشند و ضمیا ه مسلمانان سستیه مخاطب آک ( نخست آنیک بـه « نُصـَره الل 

اری یـامبرش را یـنـان دارد خـدا پیاطم  هکـمـانی یا عنی: هر مسلمان سسـتیبازگرددب  امبریپ
 ند.یند تا خشمش فرونشکزد و از آن باال رود، سپس آن را قطع یه آسمان آوند، طنابی بک نمی

ه کی کعنی: هر مشریر به خود آنان بازگرددب یان باشند و ضمکه مشریه مخاطب آک ( دوم آندو
 ند.یزد تا خشمش فرونشیند، خود را به دار آوک اری نمیینان دارد خدا او را یاطم

تواند به معنای جهت بـاال،  ن جا مییدر ا 9د.یآ آسمان میبه معنای جهت باال و « سماء. »3
س بـه خـاطر عـدم که هرکن صورت مقصود آن است یه در اکمثل سقف خانه و مانند آن باشد 

 زد.یند و خود را به دار آوکزان یاست، طنابی به سقف آو کاری الهی خشمنای
اری الهـی یـس از عدم کهرعنی یز باشدب یبه معنای آسمان ن« سماء» ن است واژهکالبته مم

ا یـند کزان یسمانی خود را آویند، به آسمان باال رود و با رکتواند ب اری میکاست، هر  کخشمنا
 0ند.یند تا خشم فرونشکسمان را قطع یر

بست  ارشان به بنکه وقتی کند ک صبر و حوصله اشاره می مکه به حاالت روانی افراد ین آی. ا4
م بـه انتحـار یرند و برای فرونشـاندن خشـم خـود، تصـمیگ ز مییآم های جنون میرسد، تصم می
 شود. الت برطرف میکارها آسان و مشکنند، کمی صبر و استقامت که اگر کرند، در حالی یگ می

*** 
 ا  نَّة  و  ل مَّ

م
ُخلُوا اْل  م ت  ْدم

 
بمُتمم أ َِ مم ح 

 
ِ یأ ت

م
ِ کأ ُُ اّلَّ ث  لبملِ یلمم م  ل لوما ِملنم ق  لتمُهُم اکن  خ  ََّ سلاُء و  مم م 

م
ْلم أ

یتَّ  م َِزلُوا ح  َّاُء و  ُزل ِ یالُّضَّ ُ  م یتیُقول  الرَُّسوُل و  اّلَّ ع  ُنوا م  ُ   ن  آم  ل  اهللِ ن ُصم ال إِ َّ ن ُصم 
 
)بقـره/    یلق رِ  اهللِ أ

ه کـسـانی که هنوز مثال )حـوادث( کد، و حال آنیشو ه داخل بهشت میکد یا پنداشتیآ»(ب 214
دب یان )جسمی( رسـیده است؟ به آنان سختی )زندگی( و زیه شما نرساند ب قبل از شما درگذشته

گفتنـد:  مان آورده بودند، مییه با او اکسانی که فرستاده ]خدا[ و کنی[ متزلزل شدند، تا ا و ]چنان
گاه باش« ی خواهد آمد؟!کاری خدا ی»  «.است! کیاری  خدا نزدیه کد، یآ

                                                           
 ی بقره سوره 29ی  معانی متعددی دارد. ر. ک: ذیل آیه« سماء» ی . واژه 9
 41، ص 14و تفسیر نمونه، ج  352، ص 14. ر. ک: تفسیر المیزان، ج  0
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 نکات تفسیری
دشمن قرار گرفتند و  ه مسلمانان در محاصرهکهنگامی ه در جنگ احزاب کت شده یاکح. 1

ه فروفرستاده شد و آنان را به صبر و استقامت دعوت نمود ین آیترس و نگرانی بر آنها غالب شد، ا
 9اری و نصرت الهی به آنان داد.ی و وعده

ران امبیها، پ الت و ناراحتیکن براثر شّدت مشیشیهای پ ه در اّمتکاست فوق آمده  هیدر آ. 2
 ی خواهد آمد؟کجاست و کاری خدا یگفتند: پس  شدند و می و مؤمنان هم صدا می

ه نوعی دعـا و تقاضـا بـود، و سـختی کر به معنای اعتراض بر پروردگار نبود بلین تعبیالبته ا
 .دهد های الهی را نشان می شیآزما

ن اسـت بـه کماست، هرچند م کیروزی خدا نزدیاری و پیه که وعده داده شده ین آی. در ا3
د یـر نباین تـأخیـفتـد. ایر بیا براساس مصـالحی بـه تـأخیرد نامناسب برخی افراد، کخاطر عمل
 د است.یه سپیان شب سیه پاکمان شودب ید افراد با ایموجب ترد

 ساز پیروزی ـ یاری کردن دین خدا، زمینه9

ی 
 
ِ یا أ وا یه ا اّلَّ قمل ْدام  ث  یمم و  کنمُُصم ی اهلل  ن  آم نُوا إِ م ت نمُُصُ

 
ه کـسـانی کای »(ب 7)محمـد/   مکبِتم أ

 «.دارد تان را استوار مییها ند و گامک اری میید، شما را ینکاری ین( خدا را ید! اگر )دیا مان آوردهیا
  وِ  اهلل  نمُُصُهُ إِ َّ یم نم  اهللُ نمُُص  َّ و  ل ه کـس را کو قطعـًا خـدا هـر»(ب 41)حـج/   َزیلع  َزِ  یل ق 

 «. ر استیناپذ ستکرومندی شیه مسلمًا خدا نکرساندب  اری مییند، ک اریین( او را ی)د

 نکات تفسیری
ه در خط کسانی که کان شده است یاوران الهی بیاری یلی در مورد کن قانون یه این آی. در ا1

ز آنان را تنهـا یند، خدا نینما اری میینند، و راه خدا را ک رند و تالش و مبارزه مییگ د قرار مییتوح
 گرداند. روز مییرساند و بر دشمنانشان پ اری و امداد مییگذارد و به آنها  ینم

                                                           
ه بن ابـّی بـه آنـان اند که آیه مربوط به جنگ احد است. هنگامی که مسلمانان شکست خوردن . برخی نیز گفته 9 د، عبد الل 

دهید؟ اگر محمد صلی الله علیه و آله پیامبر بود، خدا یـاران او را گرفتـار اسـارت و قتـل  گفت: تا کی خود را به کشتن می
 (61، ص 2ی فوق نازل شد) ر. ک: تفسیر نمونه، ج  کرد. و آیه نمی
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اری یاری خدا، یاری ندارد و مقصود از یاز به یر است، پس نیناپذ ستک. خدا قدرتمند و ش2
 ت است.یمال بشرکاری حق و نوعی تالش در راه یقت یه در حقکامبر اوست ین خدا و پید

مان بر قلب یعنی از راه تابش ایرساندب  اری مییز او را ید، خدا ننکاری یسی خدا را ک. اگر 3
 9ندک اری مییفرستادن فرشتگان او را  ر او و باکجاد آرامش در فیت روح تقوا و اراده و ایاو و تقو

نـد و سـخنان او را نافـذ و ک ل مییش متمایگر خویاریسوی  ان حوادث و قلوب مردم را بهیو جر
 گرداند. قدم و استوار میهای او را ثابت  گام

از یـق الهـی نیـه به توفکروزی در برابر دشمن است ین عوامل پیتر ی از مهمکی. ثبات قدم 4
 0روز شوند.یدهد تا بر دشمن پ گران خود مییاریق را خدا به ین توفیدارد و ا

 ـ حزب اللهی شدن11

 لَّ یو  م نم ِ  اهلل  ت و  ُ و  اّلَّ إِ یو  ر ُسوُه 
ُنوا َ  س کو هـر»(ب 56)مائده/   ُهُم المغاِْلُو  اهللِ  َّ ِح َزمب  ن  آم 

رد، پـس )از حـزب خداسـت و( یاند، بپذ مان آوردهیه اکسانی را کت خدا و فرستاده او و یه والک
 «. روزمند استیه تنها، حزب خدا پکبراستی 

 نکات تفسیری
ْزَب »  روزیی. مقصود از پ1 روزی مـادی و معنـوی یـده، هرگونه پفوق بدان اشاره ش هیه در آک«  اهللِ ح 

 شوند. روز مییها پ نهید، در تمام زمیرند، بدون تردیعنی اگر افرادی جزء حزب خدا قرار گیاستب 
سـته، یی و اعمـال شایم، پارسـاکـمـان محیه دارای اکشود  سانی گفته میک. حزب الّله به 2

گاهی و آمادگی  را  تیـامبر و اهـل بیـخدا، پت یو تنها وال 2افی باشندکاتحاد و همبستگی، آ
روزنـد و اگـر برخـی از ین صـفاتی داشـته باشـند، پیرفته باشند. اگر مسـلمانان همگـی چنـیپذ

ه را پ ت در حزبیط عضویه شراکشوند، به خاطر آن است  روز نمییمسلمانان پ اند و  ردهکدا نیالل 
 ند.پرداز گر مییدکیروهای یف نیبه جای اتحاد و مقابله با دشمن به تضع

                                                           
9. ت قا ُِّن ا اهلُل ُثمَّ اسم ِین  قالُوا ر  ِهُم المم الئِکةُ إِ َّ اّلَّ ل یم َُّل ع   (31ی  ی فصلت، آیه )سوره ُموا ت ت َن 
0. نا قم ْدام 

 
اً و  ث ِبتم أ ْبم ل یمنا ص  َمِرغم ع 

 
َِّنا أ  (251ی  ی بقره، آیه ) سوره ر 

 ی مجادله نیز برخی صفات حزب الّله خواهد آمد سوره 22ی  . در آیه2
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  هکت شده یاکح ث از امام صادقی. در برخی احاد3
 9روزند.یه پکان ما حزب الّله هستند، یعیما و ش

ه کـنـد و داللـت دارد ک ق حزب الّله را مشخص مییث مصادیگونه احاد نیه اکروشن است 
 است. تیروان اهل بیی از آن پیروزی نهایپ

 ـ لشکر الهی شدن )جند الله(11

  ب ق لِ کِ تم و  ل ق  ْدم س  مُمرمس  ُتنا لِِعباِون ا ال نا ل ُهلُم المغلاِْلُو *  یم  * و  إِ َّ ُجنمل ْد  نمُصلوُرو   مم     إِنَُّهمم ل ُهُم ال
ش یشـده مـا از پـ گونه( ما در مـورد بنـدگان فرسـتاده ن، سخن )سنتیقیو به »(ب 171)صافات/ 

 «.روزندیر ما پکلمًا، فقط لش* و مس اند، شدگان ارییه قطعًا تنها آنان ک*   )مقرر شده( است

 نکات تفسیری
د قرار یکان خدا مژده داده شده و مورد تأیرکامبران و لشیروزی پیبزرگ پ ات وعدهین آی. در ا1

روز یـت حق بر باطـل پیم شده استب در نهایدبخش و روشنی برای مؤمنان ترسیام ندهیگرفته و آ
 0شوند. یر خدا بر دشمنان غالب مکامبران و لشیگردد و پ می

الهـی  های الهی اسـت و البتـه سـنت و وعـده ان خدا، از سنتیرکامبران و لشیروزی پی. پ2
 ر است.یناپذ تخلف
 شود؟ های آنان چگونه جمع می ستکامبران و مؤمنان با شیروزی پیپ . وعده3

ه منافـاتی بـا کـی آنـان باشـد یروزی نهـایـن اسـت مقصـود پکـه اواًل، ممکپاسخ آن است 
 جی حاصل خواهد شد.یروزی به صورت تدرین پیقطعی ندارد و اهای م ستکش

تـر از آن  روزی ظاهری و جسمی اسـت و مهـمیبخش آن پ کیه کروزی انواعی دارد یًا، پیثان
 م شده است.کامبران بر جهان حاین پییه آکتبی است کروزی میپ

خواننـد  مـؤمن مـیه خود را کامبران و مؤمنان مشروط است و گاهی افرادی یروزی پیثالثًا، پ
 روز شوند.یستند تا پیاهل جهاد و بندگی خدا ن

                                                           
 47، ص 2و تفسیر صافی، ج  213، ص 24و ج  25، ص 4ب بحار االنوار، ج 116. توحید صدوق، ص  9
ی  و سـوره 47ی  ی روم، آیـه ب سـوره51ی  ی غـافر، آیـه . در آیات دیگر قرآن مثل این وعده داده شده استب ر. ک: سوره 0

 21ی  مجادله، آیه
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 ـ اسلحه، نیرو و قدرت نظامی12

 ِْد  
م
نلم ا ال نم َز 

 
س  ش  ْدِ ی ْد  فِ یو  أ

م
ی یـرویه در آن نکـم یو آهن را فروفرسـتاد»(ب 25)حدید/   ْدیِ  ب أ

 «.است دیشد
 ة  و  مِنم تُمم مِنم قُوَّ عم ت ط  وا ل ُهمم م ا اسم ِع ْدُّ
 
  و  أ

م
لرِ کو  ع  ُْدوَّ  اهللِ ُِ تُرمهِبُو   بِِ  ع  ُْدوَّ یرِِاِ  اْل ن  ِملنم یمم و  آخ 

ل ُمون ُهُم  ل ُمُهمم و  ما ُتنمِفُقوا مِنم ش  ی اهللُ ُوونِِهمم ال ت عم لبِ  ء  ِف  عم ل ُملو کلو  َّ إِل  یل اهللِ ُِ یس  لتُمم ال ُتظم نم
 
  مم و  أ

های آماده برای )مقابلـه بـا( آن )دشـمن( ان،  رو و از اسبید، از نیو هرچه در توان دار»(ب 61)انفال/ 
 -هـا را، نیـر از ایـگری غین( گروه دیه بدان دشمن خدا و دشمنتان و )همچنکدب در حالی یآماده ساز

د. و هرچـه در راه خـدا مصـرف یبترسـان -شناسـد د ]و[ خدا آنهـا را مـییشناس ه ]شما[ آنان را نمیک
 «.ه به شما ستم نخواهد شدکشود، در حالی  ا بازگردانده میامل به شمکد، به طور ینک می

 نکات تفسیری
ل یو پرمعنـا شـامل انـواع وسـا کوچـک لمـهکن یروست، اما ایبه معنای قدرت و ن« ُقو  » . واژه1

ن یـشـود. جالـب ا انات مادی و معنـوی مـیکروها و امیهای مدرن هر عصر و تمام ن جنگی و سالح
ق نـو یشود و در هر عصـری مصـاد هنه نمیکه در طی زمان کال دارد یای سمعن کین واژه یه اکاست 

 ی از رمزهای جاودانگی دفاع اسالمی است.کین یشود و ا د مییهای جد ابد و شامل سالحی می
ا هرگونه اسلحه ی ر و سپر ویا شمشیر یت»ه مقصود از ُقّوه، کث آمده است ی. در برخی احاد2

 «.ش دهد(یتر نما )تا سربازان را جوان 9 سربازان استد یردن موهای سفکاه یز سیو ن
 نند، وگرنـه مفهـوم قـوت شـامل همـهک ان مییها و موارد قوت را ب ث مصداقین احادیالبته ا

تواند در برابـر دشـمن  ه میکشود  غاتی و نظامی مییاسی، تبلیهای اقتصادی، فرهنگی، س قدرت
 حالت بازدارنده داشته باشد.

ه سـالح تـازه و مـؤثری در کـخبر دادنـد  امبریبه پ« نیُحنَ »در جنگ ه کت شده یاک. ح3
سانی را به آنجا فرستادند تا آن سـالح را بـرای ارتـش کفورًا  امبریاختراع شده است. پ« منی»

 0نند.که یاسالم ته

                                                           
 165 -164، ص 2. تفسیر نور الثقلین، ج  9
 224، ص 7. تفسیر نمونه، ج  0
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رد، از کـان یـرا ب« ده و آمـادهیهای ورز اسب» ان قوت، مسئلهیفوق پس از ب هیه در آکن ی. ا4
عصـرها و سـپس دسـتوری  دستور عام بـرای همـه کیعنی یخاص پس از عام استب  رکباب ذ

پوش  و زره کهای نبرد آن روزگار نقش تان دانیه اسب در مکان نمودب چرا یخاص برای آن عصر ب
 امروز را داشت.

 9ن واژه محافظت مرزها باشد.یه مقصود از اکز هست ین احتمال نیالبته ا
 رد:کان یز بیگی نظامی و جهاد اسالمی را دو چه اهداف آمادین آی. در ا5

 ( بازدارندگی و به هراس انداختن دشمنان خدا و مردمبیک
 ای حق و عدالت(.یر احی( تالش در راه خدا )و در مسدو

ا اسـتعمار و یـگـران ین دیعنی آمادگی نظامی و جهاد اسالمی برای تصاحب اموال و سرزمی
 ست.یو غارتگری ن های شخصی زهیاستثمار آنان و با انگ

ها براساس منطق و اصـول انسـانی عمـل  . دشمنان حق و عدالت و استقالل و آزادی ملت6
ف باشند، هرگونه بتوانند، نظرهای خود را یهای مسلمان ضع ه ملتکه در صورتی کنند، بلک نمی

دارنـده روی نظامی قـوی و بازین کیاز به یه مسلمانان نکن روست ینندب از اک ل مییبر آنان تحم
ردنـد، امـروز ک قـرآن عمـل مـی هین آیه دشمنان را به هراس اندازد. اگر مسلمانان به همکدارند 

 گرفت. بار جهانی قرار نمیکن گونه مورد تهاجم استیشورهای اسالمی اک
هر چند که کثرت نفـرات در جنـگ مهـم اسـت امـا سرنوشـت جنـگ را مشـخص  تذکر مهم:

 رو قرآن فرمود: آورد. از این ر معنوی است که پیروزی را به بار میکند بلکه کیفیت نیروها و امو نمی
ًة یمم ِمنم َِئ ة  ق لِ ک ل ب تم َِئ  ابِرِ  اهللُ و   اهللِ ةً بِإِذمِ  ری  ثِ كل ة  غ  ع  الصَّ بسـا  چه»(ب 249)بقره/   نیم 

 .« ان استیبایکو خدا با ش« روز شدند.ی، به رخصت خدا، بر گروهی انبوه پکگروهی اند

 ای )دامت برکاته( گرد دشمنان از دیدگاه امام خامنه ها در عقب نقش آمادگی
ّدوا َو  ن اسَتَطعُتم َما َلُهم َاع  ن َو  ُقو  ٍ  م  باط   م  بوَن  الَخیل   ر  ه ُتره  ُکمب َو  الله   َعُدو   ب   شـما، آمادگی َعُدو 
 دسـتوری آن ایـن، ترسـاندب مـی را دشمن کند، می وادار نشینی عقب به را دشمن شما، قدرت ابراز

                                                           
باط» ی . واژه 9 به معنای بستن و پیوند دادن است و غالبًا در مورد بستن حیوانات در یک نقطه برای محافظت « ربط» از« ر 

 (221رفته است، سپس به همین مناسبت به معنای محافظت نیز آمده است) همان، ص  به کار می
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 را، توانـایی ایـن. بـدهیم ...  افزایش روز روزبه را ها آمادگی این باید است، داده ما به قرآن که است
 میـدان چـه سـازمانی، میدان چه علمی، میدان چه- مختلف میدانهای در الله شاء ان را آمادگی این

 9.داد خواهید نشان و بست خواهید کار به -گوناگون های پیشرفت میدان چه رزم،

 پنجم: موانع پیروزی

 های ناکامی و موانع پیروزی اشاره شده است. به زمینه در آیات قرآن و احادیث اهل بیت

 ورزی( ـ تکیه به غیر خدا )شرک1

 ِ ُعو   ِمنم ُوونِِ  ال یو  اّلَّ ت طِ ين  ت  ْدم ُهمم کُعو   ن ُصم  یَم  َ ُف نم
 
و یمم و  ال أ و »(ب 197)اعـراف/   نمُُصُ

 «. رسانند اری میینند، و نه خودشان را کتان یاریتوانند  د، نمییخوان ر از او مییه غکسانی را ک

 نکات تفسیری
مـاری روحـی یب کن سـوره گذشـت. شـریهمـ 193و  192ات یـات فوق در آی. مضمون آ1

ری از ایه هنوز هم در بسکدواند، به طوری  شه مییها ر ه در اعماق جان انسانکی است کخطرنا
 کررًا بـر بطـالن شـرکـم میرکـرو قـرآن  نیپرستی وجود داردب ازا و بت کمناطق جهان انواع شر

 ند.ک ان میینه بین زمیلی در ایورزد و دال اصرار می
نـد )و آن جـز خـدا کت یاری و هدایه بتواند شما را کمعبودی سزاوار پرستش است . 2

 (.ستین
 ستند.یپرستش ن ستهیه شاکد ی. معبودهای فاقد قدرت و شعور را نپرست3

 75ــ74و یـس/  93ـ92و شعراء/  43و انبیاء/  192مشابه این آیه در سوره اعراف آیه  تذکر:
 آمده است.

  

                                                           
 1397/16/18 ،م معظم رهبری در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهربیانات مقا  .  9

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40461
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 ـ ترس از دشمن2

  ماً ن  ال تُقاتِلُو   ق وم
 
 کأ

 
ؤُ یُثوا أ ِِ الرَُّسوِل و  ُهمم ب  ْد  را وا بِإِخم مُّ م کمان ُهمم و  ه   َت 

 
ة  أ رَّ ل  م  وَّ

 
ن ُهمم    مم أ وم  ش 

ومهُ إِ م  اهللُ  مش   م َت 
 
قُّ أ ح 
 
ِمنِ كأ ستند، کشان را شیه سوگندهاکچرا با گروهی »(ب 13)توبه/   ینمُتمم ُمؤم

ار( بـا کـیبار )پ نیه آنان نخستکآن د؟! و حالینک ار نمیکیردند، پکو آهنگ اخراج فرستاده ]خدا[ 
ه از کـد، پـس خـدا سـزاوارتر اسـت یـر مؤمند؟! اگـیهراسـ ا از آنـان مـییـردندب آکشما را آغاز 

 «.دی)مخالفت( او بهراس

 نکات تفسیری
ه از جنـگ بـا کـان مسلمانان، گروهی وجود داشـتند یدهد در م ه نشان میین آیرات ای. تعب1

 دهد. ها هشدار می ه قرآن به آنکدند یترس ها می دشمن و قدرت آن
بـاالترین قـدرت و ثـروت از آن  . ترس از مردم به خاطر قـدرت یـا ثـروت آنهاسـت ولـی2

هاست. پس با وجود خدا و توکل بر او، ترس  ها و ثروت خداست، بلکه او سرچشمه همه قدرت
 مورد است و اگر از کسی بخواهیم بترسیم باید از خدا بترسیم.  از مردم بی

 هراسد نه از مردم. . مؤمن واقعی از )عذاب( خدا می3

 ـ سستی و عدم مقاومت3

 لِ و  إِذم هم
 
ومت  ِمنم أ ِمنِ  کغ  ْد  مُمؤم قاِع ْد  لِلمِقتاِل و  ی  ُتب ِوُئ ال مِ  اهللُ  م  لِ یس  تلاِ  *   میع  ع  لتم طائِف  مَّ إِذم ه 

ال و  کِمنم  ش   م ت فم
 
ِل  اهللُ مم أ ِمُنو کِ ت و  یَ لم  اهللِ ُهما و  َع   و  مُمؤم اد یو )به »(ب 122ـ 121عمران/  )آل   ال

ی یهـا ه محـلکـرون رفتی، یات ب [ خانواده انیجنگ احد[ بامدادان، از ]م ه ]درکآر( هنگامی را 
ه دو دسته از کاد آر[ هنگامی را یز به ی]و ن*   نیب و خدا شنوای داناستکبرای جنگ مؤمنان آماده 

ای  اور آن دو )دسته( بودب و )اگر دستهیه سستی ورزندب و خدا ]سرپرست و[ کردند کشما آهنگ 
 «.نندکل کد، تنها بر خدا تویمؤمنان با ردند( پسکسستی 

 نکات تفسیری این آیه قباًل گذشت. :0 تذکر
مشابه این مطلب درمورد تأثیر صبر و مقاومت عدم سستی و ضعف در پیـروزی در  :1 تذکر
 آمده است. 146عمران آیه  سوره آل
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 تأکید شده است.  ندادن در امور  بر استقامت در دین و تغییر رنگ در احادیث اهل بیت نکته:
ين: »عن عل ـ  َط َمة  لْدِّ َع َ ةا لْستا ْفَضل  لْسا

َ
 «.  باالترین سعادت استقامت در دین است» 9ب« أ

َحیق: »عن عل ـ  ْْ ْهیلا ل
َ
َحقِّ َو َوَِلَيةا أ ْْ ول َعنا ل  ْ و َن َفَء َتز  َتَلوِّ م  ْْ ها ل ََل  ا ْن عا ض  ما َْلغا بدانیـد »ب 0« ي 

و والیـت ، پس در مورد حـق دارد دشمن میکنند  را که رنگ عوض میی که خدای متعال بندگان
 «.متزلزل نشویداهل حق 

 ای )دامت برکاته(  ها در ناکامی و شکست از منظر امام خامنه صداقتی ها  بی نقش کوتاهی
خدای متعال این جور  ...ی حق استب  خدای متعال مقّدر کرده است که پیروز بشود، جبهه

اّما[ من و شما میتوانیم این نتیجه را عوض کنیمب چه جـوری؟ کوتـاهی بکنـیم، مقّدر فرموده، ]
همراهی نکنیم، در حرکتی که انجام میدهیم صداقت به خرج ندهیم، از خودمان مایه نگذاریم، 

 2.الله نکنیم سبیل مجاهدت و تالش فی

 ـ اختالفات درونی4

 ِط
 
ُ و  ال ت ناز ُعوا  اهلل  ُعوا یو  أ    رِ و  ر ُسوُه 

ه  لُوا و  ت ذم ش  ت فم وا إِ َّ کیُ ف  ِْبُ ابِرِ  اهلل  مم و  اصم ع  الصَّ   نیم 
ه سسـت کـد یـنکش مَ کشمکگر یدب و با همدینکاش اطاعت  و از خدا و فرستاده»(ب 46)انفال/ 

 «. ان استیبایکه خدا با شکد ]چرا[ ینکی یبایکرود! و ش ن میید، و مهابت شما از بیشو می
 نکات تفسیری

ن رفـتن یارهـای مهـم و از بـکاختالفات درونی مسلمانان سبب سسـتی آنـان در انجـام  .1
ست کان را به شیها مؤثر است و سپاه ژه در جنگیو ن امر، بهیو ا 2شود ت آنان میکعظمت و شو

 شاند.ک مت مییو هز

                                                           
 .287، ص 8و میزان الحکمه، ج  186. غررالحکم، ص 9
 .115، ص 11. بحاراالنوار، ج 0
 1398/11/14بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی،  .  2
باد و در این جا کنایه از قدرت، هیبت و عظمت استب یعنـی همـان طـور کـه وزش بادهـای موافـق  در اصل به معنای« ریح.»  2

ی برپایی آن و رمز قدرت و حکومت است، هرگاه شـما  شود، و وزش باد به پرچم، نشانه سوی مقصود می ها به سبب حرکت کشتی
 (196، ص 7یان خواهد رفت) تفسیر نمونه، ج به اختالفات بپردازید، قوت و جریان امور که بر وفق مراد شماست از م



   010 یروز یپفصل سوم: 

عـی اسـت یاسی و مـذهبی امـری طبیافراد در امور اجتماعی و س قهیالبته اختالف نظر و سل
د و همـراه بـا تعّصـب و یـاسی درآیهای حاّد اجتماعی و س بندی چنان چه به صورت جناح ولی

 شود. می کلجاجت و رقابت منفی گردد، خطرنا

 ای )دامت برکاته( راهکار جلوگیری از اختالفات داخلی در اندیشه امام خامنه
 ایـن در هیممیخـوا اگر است ... مسلمانها بین داخلی جنگ ایجاد[ ها آمریکایی]آنها هدف

 ال َو  َاال: فرمـود( الّصال والّسـالم علیه) امیرالمـؤمنین. کنـیم پیـدا بصیرت باید بشویم، موّفق راه
ُل  الّ  الَعَلَم  هَذا َیحم  برب َو  الَبَصر   َاهُل  ا  ن َو . بـود صبور راه این در باید کرد، پیدا بصیرت باید الص   ا 

روا قوا َو  َتصب  ُکم ال َتت   اسـتقامت و کنـیم صـبر و کنـیم حرکـت بصـیرت با اگر َشیًئاب َکیُدُهم َیُضرُّ
 9نمیبخشد. ]توطئه آمریکا[ اثری بدهیم خرج به

 ششم: راهکارهای رفع موانع پیروزی

بر راهکارهای برون رفت از موانع پیروزی اشـاره شـده  در آیات قرآن و احادیث اهل بیت
 است از جمله:

 ی تکیه به دیگران(محوری و توّکل بر خدا )به جا ـ توحید1

 کُذلم یم مم و  إِ م کَ ال اغلِ   ل   اهللُ ُم کنمُُصم یإِ م ِ ا اّلَّ نم ذ  ل ِْدهِ و  َع   کنمُُصُ ی یمم ف م   اهللِ مم ِمنم ب عم
ِمُنو کِ ت و  یَ لم  مُمؤم روز یـس بر شما پک چیند، پس هکاری یاگر خدا شما را »(ب 161عمران/  )آل   ال

نـد؟! و کاری یـه بعـد از او، شـما را کـ سـت، آنیکنـد، پـس کاری نینخواهد شدب و اگر شما را 
 «.نندکل کد تنها بر خدا تویمؤمنان، پس با

 ُب  اهللِ  َع   کم ت و  یو  م نم َم ُهو  ح  ش یند، پس او بـراکل کس بر خدا توکو هر »(ب 3)طالق/   ف 
 «. افی استک

  

                                                           
 11/18/ 1394،  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی .  9
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ی 
 
ِ یا أ ا اّلَّ ُنوا اذم یه  م ت  كن  آم  ل   اهللِ ُروا نِعم  م کیع 

 
مَّ ق لومم  أ لُطوا إِل  یمم إِذم ه  َُ  کلبم

 
فَّ کلُهمم َ  ی ْدِ یلمم أ

 
 
نم ی ْدِ یأ ِمُنلو کِ ت و  یَ لم  اهللِ و  َع    اهلل  مم و  اتَُّقوا کُهمم ع  مُمؤم مـان یه اکـسـانی کای »(ب 11)مائـده/    ال

( قصد داشتند، ه گروهی )از دشمناکدب آنگاه ینکاد ید! نعمت خدا را بر )خود( تان یا آورده ن سوء 
رد. و ]خودتـان را[ از کـوتاه کندب و ]خدا[ دستشان را از شما یسوی شما بگشا شان را بهیها دست

 «.نندکل کد، تنها بر خدا توید. و مؤمنان، پس باینک[ خدا حفظ  ]عذاب

 نکات تفسیری
د امـا یـمال عادی تـالش خـود را بنیسان با استفاده از وسانه اکن معناست یل بر خدا بدکتو

ل به معنای کهاستب پس تو قدرت ها و مبدأ همه علت ه علت همهکاش بر خدا باشد  اصلی هیکت
 ست.یارها نکدست برداشتن از عوامل مادی و سستی در 

 ـ ترس از خدا و نترسیدن از مردم2

 ِ ومُهمم َ  َزاکن  قال  ل ُهُم انلَّاُس إِ َّ انلَّاس  ق  ْدم ج  ُعوا ل  یاّلَّ ش  ِ مم َ اخم ُهمم إ لبُن ا یو  َم و   اهللُ ماناً و  قلالُوا ح 
مو   م  ال ه مردمان ک»ه )برخی از( مردم، به آنان گفتند: کسانی ک)همان( »(ب 173عمران/  آل ُ یکنِعم

مانشان افزود، و ی[، بر ا ن سخنیو ]لی ا« دی، از آنان بترساندب پس برای )حمله به( شما گرد آمده
 «. ارسازی استک ]او[ خوب خدا ما را بس استب و»گفتند: 

 نکات تفسیری
ان و سـپاه اسـالم بعـد از جنـگ احـد اسـت. کشی مجدد مشـرکات در مورد لشگرین آی. ا1

ه ک ان برای آنیان پرداخت، ابو سفکب سپاه مشرید سازمان به تعقیه سپاه اسالم با تجدکهنگامی 
ه قصد ک، «سیَعبُد الق» لهیز قبان اسالم جان سالم به در ببرد، به گروهی ایبتواند از چنگ لشگر

ه کـن خبـر را برسـان یـو مسـلمانان ا امبریـبـه پ»د گندم داشتند، گفت: ینه و خریرفتن به مد
 «ند.یآ نه مییسوی مد ان، با سپاه انبوهی، به سرعت بهیه و ابو سفکپرستان م بت

خـدا مـا را »ند: ادتر شد و گفتیمانشان زید، ایامبر و مسلمانان رسین خبر، به پیه اکهنگامی 
دند، یشکردند و انتظار کمسلمانان سه روز توقف « ل و مدافع ماست.یکن ویافی است و او بهترک
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نـه یخته بودند. مسلمانان پـس از آن بـه مدیه گرکه به مکان نشدب چرا یاما خبری از سپاه ابو سف
 9ن را بازگو نمود.مردی مسلماناین ماجرا و داستان پایفوق فروفرستاده شد و ا هیبازگشتند و آ

ل کـمان و تویدند و ایغات و جنگ روانی دشمن نهراسی. مسلمانان صدر اسالم در برابر تبل2
 ن گونه باشد.ید ایشه بایادتر شد. آری، سپاه اسالم و جامعه اسالمی همیآنان ز
غـات منفـی و جنـگ روانـی یهای دشمن در هنگام مقابله با مسلمانان، تبل ی از حربهکی. 3

رسانی بود و در عصر حاضر  غامیوگو و پ نی و گفتکپرا عهیه در صدر اسالم به صورت شاکاست، 
 .های وابسته نترنت و روزنامهیهای ا هکی، شبیویونی و رادیزیهای تلو هکها، شب ماهواره لهیبه وس

ش ینند تا مسـلمانان را بترسـانند و بـه اهـداف خـوک ل استفاده میین وسایاستعمارگران از ا
 ل بر خدا مانع جّدی در راه آنان است.کمان و تویولی ا برسند،
 ِ ن ُ  و  ال یم و   اهللِ ب لُِغلو   رِسلاالِت ین  یاّلَّ لوم ل ْداً إاِلَّ یم ش  ح 

 
لوم   أ ل اهللِ  ِب   یفكلو   اهلل  ش  َِ  بایح 

س ک چیهراسند و از ه رسانند و از او می های خدا را می امیه پکسانی ک)همان(  »(ب 39)احزاب/ 
 «. افی استکهراسندب و حسابگری خدا  خدا نمی جز

 نکات تفسیری
ر خـدا نترسـند و از یـه از غکـند ک نی اشاره مییمبلغان د و همه امبر اسالمیه به پین آی. ا1

ام الهـی را بـه مـردم یغوغاساالری و جّوسازی مخالفان هراسی به دل راه ندهند و با شجاعت، پ
 نی است.یغات دیروزی در تبلین شرط پیه اکبرسانند 

 که در هنگـام درکـم و احترام اسـتب آن حـالتی یبه معنای ترس همراه با تعظ« تیخش. »2
ه مبـادا کـهراسـند  امبران از خـدا مـییعنی پی 0شودب عظمت خدا و ترس از دوری او حاصل می

 ش را به خوبی انجام ندهند و از او دور شوند.یت خویمسئول

                                                           
ب نور الثقلینب مجمع البیان و المنار. البته برخی به جای کاروان 176، ص 3ب تفسیر نمونه، ج 135. اسباب النزول، ص  9

 (.411، ص 1اند) تفسیر صافی، ج  به نعیم بن مسعود اشاره کردهعبد القیس، 
اند که این آیه در مورد جنگ بدر است که ابو سفیان بعد از جنگ به پیامبر صلی اللـه علیـه و  برخی از مفسران روایت کرده

ای به آنجا رفت، ولی ابـو  دهب و سال بعد پیامبر صلی الله علیه و آله با ع ی ما سال آینده در محل بدر صغری آله گفت وعده
سفیان و سپاهیانش از بین راه برگشتند و سعی کردند با تبلیغات اصحاب پیامبر را بترسانند) ر. ک: مجمع البیان، همـان و 

ی جنـگ احـد اسـت  رسد که شأن نزول اول بـا سـیاق آیـات کـه در ادامـه (. اما به نظر می411تفسیر صافی، همان، ص 
 د که هر شأن نزولی را بپذیریم، در معنای آیه اثر نداردسازگارتر باشدب هرچن

 (332 -331، ص 17. البته گاهی نیز خشیت به معنای خوف و ترس مطلق آمده است) تفسیر نمونه، ج  0
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عـی یام الهی است، وگرنه تـرس طبینی در مورد رساندن پیدامبر و مبلغان ی. ترس نداشتن پ3
مـان مـردم متزلـزل یه اکـن یامبران از ایا ترس پیو  9 آور در زندگی های وحشت ها از صحنه انسان

 ست.یشود، مذموم ن
ها اشاره شده است. البته  توبه لزوم ترس از خدا و نترسیدن از مردم در جنگ 13در آیه  تذکر:

عنای ترس از مقام )قضاوت و حسابرسی او در قیامت و ... اسـت نـه تـرس از ترس از خدا به م
 ذات الهی که محبوب است(.

 ـ صبر  مقاومت در برابر دشمنان3

ی 
 
ِ یا أ ا اّلَّ وا و  صلابُِروا و  رابُِطلوا و  اتَُّقلوا یه  ِْبُ ُنوا اصم لَّ  اهلل  ن  آم  لُِحلو کلل ع  عمـران/  )آل  مم ُتفم

د و یـی ورزیبایک[ شـ دب و ]در برابـر دشـمنانیبا باشیکد! شیا مان آوردهیاه کسانی کای »(ب 211
 «.دیه شما رستگار شوکد، باشد ینک[ خدا حفظ  د، و ]خودتان را[ از ]عذابینگهبان مرزها باش

تَُّقوا و    ب ىل وا و  ت  ِْبُ تُویإِ م ت صم
م
رِِهمم هذا کأ ُِّ کمم ِْدوم یمم ِمنم َ وم ِة آال   کمم ر   َ ِ  مم ِِب مم ِة کلِمن  المم الئ

ِومِ   َ د، ینکد و ]خودتان را[ حفظ ینکی )و استقامت( یبایکآری، اگر ش»(ب 125عمران/  )آل  یُم
ند، پروردگارتان شما را بـا پـنج هـزار )نفـر( از ین سرعتشان به )سراغ( شما آی[ با هم و ]دشمنان

 «. ردکگذار، مدد خواهد  فرشتگان، نشانه
 بیان شد. ن آیات قبالً نکات تفسیری ای تذکر:

 ای )دامت برکاته( ها از دیدگاه امام خامنه نقش صبر در تکمیل پیروزی
 کـه فّعالّیتهـایی از بعضـی ... صبری استب بی انقالب، بزرگ آرزوهای تحقق موانع از یکی

 اسـتب نبـودن صـبور از ناشـی میدهند، انجام جاهایی یک انقالبی خوب خواهرهای و برادرها
 صبر اّما داریم انقالبی خشم بله،. است انقالبی خصلتهای از یکی هم صبر استب الزم صبوری
 کـه تر عـادل او از دیگـر، اسـت امیرالمـؤمنین عدالت، اکمل و اتّم  مظهر. داریم هم انقالبی
 بینیـد می را امیرالمـؤمنین زندگی تاریخ کردب صبر جاهایی یک هم امیرالمؤمنین اّما نداریم،

ی َو  َفَصَبرُت : گویدمی جا یک. دیگر ی َو  َقًذی الَعین   ف   فشـار مقابل در هم جا یک َشجاب الَحلق   ف 
 .دهد می تن حکمّیت به و میکند صبر صّفین جنگ در اینها مانند و خوارج

                                                           
 (67ی  ی طه، آیه طور که موسی هنگام دیدن عصایی که اژدها شد ترسید) سوره . همان 9
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 ـ حفظ وحدت و دوری از تفرقه4

 ُِ
ت ِصُموا ِِب بم ِ  اهللِ و  اعم رَّقُوا و  اذم یج  م ت  كعاً و  ال ت ف  ل   اهللِ ُروا نِعم لَّف  ب  كمم إِذم کیع 

 
عم ْداًء َ أ

 
 ی  نمُتمم أ

 ِ واناً و  کقُلُوِ تِِ  إِخم م  ُتمم بِنِعم ب حم صم
 
ذ    نمُتمم َع  كمم َ أ ق  نم

 
ة  ِمن  انلَّارِ َ أ ر 

فا ُحفم  اهللُ  یُ ب  ی کذلِ كمم ِمنمها کش 
لَّ یمم آکل   ت  ُْدو کاتِِ  ل ع  د، و ییـجو کن خدا، تمّس سمایو همگی به ر»(ب 113عمران/  )آل  مم ت هم

د، و یـگر( بودیدکـیه دشـمنان )کد، آنگاه یاد آریدب و نعمت  خدا را بر خودتان، به ینده نشوکپرا
( نعمت او، برادران )همـدکهای شما، الفت انداخت، پس به )بر ان دلی]او[ م د. و یگر( شـدیت 

ش را برای یها گونه، خدا نشانه نید، و شما را از آن نجات دادب ایای از آتش بود نار حفرهکشما بر 
 «. دیی شوید شما راهنمایندب تا شاک ان مییشما روشن ب

 َّ ِیِلل اهلل  إ ِ للبِ  قللاتِلُو   ِف ین  یلل ُّ اّلَّ ا یس  للفًّ نَُّهمم بُنم كلللِِ  ص 
 
رمُصللوصیللأ در »(ب 4)صــف/   ا   م 

ه کـ انننـدب چنـک ده، جهـاد مـییشکه در راهش صف کدارد  سانی را دوست میکقت، خدا یحق
 «.م )ُسربی( هستندکی آنان ساختمان محیگو

 نکات تفسیری
 ه:که رزمندگان را دوست دارد اما رزمندگانی کد یفرما خدا می هیآاین . در 1

 اواًل، اهل عمل باشند و جهاد آنان فقط در گفتار خالصه نشودب
 ستبیعنی هر نوع جنگی با هر هدفی محبوب خدا نینند، کار کیًا، در راه خدا پیثان

 9م باشند.کنند و همچون ساختمان سربی محکثالثًا، بدون تفرقه در صف واحدی مبارزه 
 ت رزمندگان نزد خدا به چه معناست؟ی. محبوب2

 ند:یفرما ن مورد میینی رحمه الله در ایامام خم
نا » ذا ي لْلهَ إا

ْا بُّ ل علمـی  ا عـارفیـلسوف توانا یدام فکت نزد بارگاه احدی را یمحبوب« َن ...يحا
 ا به سخن قلم درآورد؟ید و یند تا از آن سخن بگوک کتواند در بزرگ دانا می

وت کـو مل کی، پا بر سـر ملـکخا تقرب به آن، بنده جهیه در نتکاست « ُحب نافله»ن یا ایآ
 ش سمع و بصر و قلب او شود ...یبی خویغ اعال نهد و حق جّل و عال با جاذبه

                                                           
ریزند تـا محکـم شـود. بـه هـر بنـای محکـم نیـز  ی قطعات ساختمان میبه معنای سرب است که البال« مرصوص.»  9

 مرصوص گویند
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ت محو شود و صعق رخ دهـد و خـود و یص و شخصه در آن شخکاست « ضهیقرب فر»ا ی
ثرت به تمام معنا رخت بربندد و نه چشمی باشد و نه گوشی و نه بـاطنی کان برود و یخودی از م

 9و نه ظاهر ...
ه الزم اسـت مجاهـدان کـرده کـه یرانگـر تشـبیالبی ویات دشمنان اسالم را بـه سـین آی. ا3

چ یه هـکـستند، البته سـّدی یم در برابر آنها باکن و محیهمچون ساختمانی سربی و سّدی پوالد
 افی در آن نباشد.کش

 ده است.یشود وحدت هدف و عق . آنچه موجب وحدت صف مجاهدان اسالم می4
 ابد.ی ای فرهنگ قرآن تحقق مییح اسالمی و احیت صحیترب هین در سایو ا

زم اسـت و گـر الیش از هر زمـان دیآریب وحدت صفوف مجاهدان اسالم در جهان امروز ب
بار جهانی و دشمنان اسالم کبخش قرآنی در برابر است ن آموزه وحدتیت اید مسلمانان با رعایبا
 نند.کوتاه کهای اسالمی  نیستند و دست استعمار و استثمار را از سرزمیبا

 گیری بندی و نتیجه جمع

کند و  رش میدر این نوشتار روشن شد که قرآن و احادیث ما را به امید داشتن در زندگی سفا
 ساز مقاومت و صبر در مشکالت است که میوه شیرین صبر، پیروزی خواهد بود. زمینه  امید
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