
 
 ثبات قدم و استواری در راه حق

 *محمدی نفیعیدمتر ناصر االسالم والمسلمین حجت

 مقام واالی حضرت ابالفضل

افهراد ، دارای چبد ویژای خاص است که ابوالفضل العباس حضرت
ویژای اول، مدح توسط  دارند.هایی را ویژای چبینمعدودی در تاریخ 
ُر »ایشان را با عبارت  امام صادقاست؛ چبانکه  ائمه معصومین َناف 

ـیَمة   صاحب مقام ویژه ، حضرت را امام سجادو  توصیف کرده 2«اْلَبص 
بهودن  مکتهب چههار معصهومویهژه شاارد دانسته است. ویژای دوم، 

شههدا روز  رت است که همههاست. ویژای سوم، مقام خاص آن حض
خهاص  نامههزیارت صهادقامام  .خورندبطه میغ مقاماین قیامت به 

ُح »حضرت را با این سالم آغاز کرده است:  ـال  َهـا اْلَعْبـُد الصَّ یُّ
َ
َلُم َعَلْیَك ذ السَّ

ه   َمُسول  ه  َو ل  لَّ یُع ل   .  «اْلُم  

                                                           
 .تبلیغی حوزه علمیه قمو نخبه  یجامعة المصطف یعضو هیئت علم  *
ِ » :174ص ،1ج ؛الغارات. ابراهیم بن محمد ثقفی؛ 2 َُّه نَاف ُُ الْبَصِیَر ِ ُمَطاٌع فِی الَْعشِدیَر ِ َشددِیٌد فَإِن

اَلُم َعلَیْکُْم َو َرْحمَ  ِ َو السَّ ْق بَیْنَُهْم بِإِْذِن اّلَله ِ َو بََرکَاتُهُ َعلَی َعُدوِّ َأمِیرِ الُْمْؤمِنِیَن فَإِْن یَقَْدْم یُفَرِّ  «.ُة اّلَله
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 امام حسیندر نزد ویژای چهارم حضرت، جایگاه خاص ایشان 
و در میان لشکر آن حضرت است. ااهی بعضی افراد، به تبههایی یهی 

معرفی یی امت  را ابراهیم حضرت ،قرآن کریمامت هستبد؛ چبانکه 
بهرای امهام لشهکر هم بهه تبههایی یهی  کرده است. حضرت عباس

بود؛ زیرا وقتی همه یاران امام بهه شههادت رسهیده بودنهد و  حسین
لشکرم » دان برود، امام به او فرمود:خواست به میمی حضرت عباس
دادنهد کهه علم لشکر را به دست کسهی میدر اذشته  «.دپاشاز هم می

دشمن بداند تا این فرد زنده است، جرئت ندارد به لشکر نزدیی شود. 
بهود؛ از همهین  لشکر امام حسینها و قوام خیمه عباس حضرت

دت رسهیدند، امهام و دیگر یهاران بهه شهها اکبررو بود که وقتی علی
ها را رها کرد و بهاتی سهر ههر یهی از با خیال آسوده خیمه حسین

 یاران آمد.
توان حضرت را تا آنجاست که می حضرت عباسمقام و مبزلت 

ِم »مصداق دیگری از آیه  ظء َمْرَضاظتم الّلا ََ
ُِ اْبتم ی َنْفَس ظسم َمَ َيْشرم ََ الَنّ  2«َومم

وارد شهده  مبینؤامیرالمهشهنن در  المبیت،دانست کهه در شهب لیلهة
نیز نه تبها جان خود را فدای امام کهرد؛ بلکهه  است. حضرت عباس
ی»فرمود: ش انبرادربه  صبح روز عاشورا ُْ َقـْد  !یا َبنی ُامِّ َ اُكـ

َ
ُموا َ ّتـی ذ َتَقـَدّ

ّله  َو  ُْ ل  ه   َنَصْحُت َمسـول  ای پسران مادرم! به سوی میدان مبهارزه برویهد تها  1:ل 
ورزید و در این راه ه چگونه در راه خدا و پیامبرش اخالص میببیبم ک

از همین روست که خداوند مقام باب الحهوائجی «. کبیدخیرخواهی می
 را به ایشان عطا کرده است.

                                                           
 .147: بقره. 2
 .243، ص 1ج ؛جج اّلّله علی العباداإلرشاد فی معرفة ح. محمد بن محمد مفید؛ 1
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 تفاوت ثبات قدم با لجاجت و تعصب

از عقل  موضع برخاستهو  ایستادای بر موضع حق ، به معبایثبات قدم
اْبًرا» مؤمبان است: و دعای همیشگی و مبطق َْ َلْنَناظ  َِ   ْ ارم َْ ََ َناظ  اْت  َرَبّ ّ

َوَثبم
ْقَداَمَنظ ََ
ههاى مها را ز و اهامیی فرو ریباکیهاى[ ما شبر ]دل ،پرورداارا 2:

توان، ثبهات قهدم اولین درس واقعه جانسوز عاشورا را می«. استوار دار
مین نیز هدر زیارت عاشورا در دیبداری و دفا  از حق دانست؛ چبانکه 
ـدق»کبیم: مسئله را از خداونهد در خواسهت مهی ـت  لـی َقـَدَم ص  . در «َو َثبِّ

ـی» خهوانیم:کبیهره نیهز میزیارت جامعه  تن  یـُت  اللـهُ  َفَثب ّ َعَلـی  ذَبـدًا َمـا َ ی 
 ُْ ُر  .  «ُمَواالت 

، مصداق بارز ثبات قهدم و و یاران امام حسین حضرت عباس
دانسههتبد بههه شهههادت می اسههتواری در راه حههق هسههتبد؛ زیههرا اارچههه

رسبد، اما در دفا  از حق با حضرت همراه شدند. دشمن نیز ااه در می
سهعد کهه در جبههه کبد، سپاهیان لشکر ابنجبهه کفر خود استواری می

و  تعصهب ،لجاجهت کفر خود باقی ماندنهد. ایهن پافشهاری و اصهرار،
نکه تحجر است؛ یعبی ماندن بر موضع باطل که صفتی مبفی است؛ چبا

ْم » فرماید:قرآن می هم نظنم َْ ي ُط َم وا  درباره این لجاجهت  امام سجاد 1.«َلَلجُّ
 فرماید: سعد میو تحجر لشکریان ابن

عهازم میهدان شهد، عمامههه  در روز عاشهورا وقتهی امهام حسهین
وقتهی  را بر سر بست و شمشیر حضرت را در دست ارفهت. پیامبر

 د کههشباسهیاین عمامه را می» :سعد فرمودوارد میدان شد، به لشکر ابن

                                                           

 .44. بقره: 2

ْم » :74 :مؤمبون. 1 هم نظنم َْ ي ُط َم وا  َْ ُضرٍّ َلَلجُّ ْم مم هم ْينظُهْم َو َكَشْفنظ مظ بم  «.َيْفَيُهون َو َلْو َرحم
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ایهن » حضرت فرمود:«. شباسیممی بله،»د: افتب «.؟است مبراپی عمامه
بلههه، »افتبهد:  «.اسهت؟ مبراشمشههیر پیه شباسهید کههمیا ر شمشهیر
 ،نیهد مهادرمادشما را به خهدا قسهم مهی»حضرت فرمود: «. شباسیممی
فرمهود: «. منهیادبلهه، مهی»افتبهد:  «.؟اسهت دختهر پیهامبر فاطمه
بلهه، »افتبهد: «. اسهت؟ ، پسهرعموی پیهامبردانید پدرم علهیمی»
یَك »سپ  افتبد: «. دانیممی ی َغْیُم َتا  ك  تا تهو را بهه  2:َعَ شاً  اْلَمْوَت  َتُروَق  َ تَّ

   «.رویماز این بیابان نمی ،نیماشهادت نرس
َك   » فرماید:می قرآن درباره این افراد به پیامبر نَّ ُع اْلَياْوت إم  1:ُتْسايم

 «.  توانی سخبت را به اوش مرداان برسانیتو نمی

 اهمیت ثبات قدم و جدا نشدن از دین

اسهت  دهبدۀ مسیر زنهدایجهت، و استواری در دین ثبات قدماهمیت 
کلیهد . در حقیقهت عزت و سربلبدی انسان را به دنبال خواهد داشتو 

تقامت بهر اصهول و در همهین اسه ،یابی بهه موفقیهت و پیهروزیدست
. خداوند دربهاره کسهانی کهه از ایهن مسهیر جهدا اعتقادات نهفته است

ِم »فرمههوده اسهت:  شهوند، بهه پیهامبرمی اا َْ دينم ا َِ اْنُكْم  َْ َيْرَتاادَّ مم  9.«َما

                                                           

 ؛یاألمهالمحمد بن علی صدوق؛ ؛ 921 ص ،00ج ؛األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 2

وقَ  َحتَّی نَا َذلَِک کُلَُّه َو نَْحُن غَیُْر تَارِکِیکَ قَالُوا قَْد َعلِمْ » :223ص ُُ َُ الُْحَسدیْنُ  الَْمدْوَت  تَد  َعَطشداً فََََخد

 «. ...بَِطَرِف لِْحیَتِهِ 

 .14 ل:نم. 1

َقاْوٍم : »20 :مائده. 9 ُِ بم ي اللَّ َسْوَف َيْأتم ََ ِم  َْ دينم َِ ْنُكْم  َْ َيْرَتدَّ مم ََ آَمُنوا َم ذي َهظ الَّ يُّ ََ ُِ  يظ  وَنا بُّ ُهْم َو ُيحم ابُّ ُيحم
ُدوَن َي ََ ُيجظهم ري َم َل  اْلكظ َِ ٍإ  زَّ ِم

ََ  ََ نن َل  اْلُيْؤمم َِ ٍة  لَّ ذم
ِم  ََ ا

ْضاُل اللَّ ََ اَك  ٍم ذلم وَن َلْوَمَة  ئم َُ ِم َو   َيخظ
َسبنلم اللَّ

لنَم  َِ َع  ُِ واسم َْ َيشظُء َو اللَّ ِم َم  «.ُيْؤتن
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انه  بهن مالهی  ه بهود.بیبهی کهردپیشاین مسئله را  نیز خدارسول
 اوید: می

بیهده بهود. خدمت حضرت رسیدم، در حالی که روی حصیری خوا
«. خیهر»افتم: «. فرد دیگری هم همراه توست؟»حضرت از من پرسید: 

حضرت فرمود: بدان که اجل مهن نزدیهی شهده و اشهتیاقم بهه دیهدار 
«. پرورداارم و برادرانم، پیامبران پهیش از مهن، بهه درازا کشهیده اسهت

حضهرت «. کبیهد؟بهرای چهه اریهه می»سپ  اریست. عرش کردم: 
«. آیددانم بعد از من چه بر سر امتم مییم، وقتی میچگونه نگر»فرمود: 

! بعهد از شهما چهه بهر سهر امهت مییا رسول»عرش کردم:  «. آیهد؟اّلّله
های اونااون و بریدن رشهته خویشهاوندی و خواسته»حضرت فرمود: 

   2«.عشق به مال و مقام و به وجود آمدن بدعت در دین
است عبصرى ستضعف و س ،عجزتزلزل در دفا  از حق، ناشی از 

شود. چبانکه در جب  جمل، بسهیاری بسیاری می موجب انحرافاتکه 
جبگیدنههد، یهها از خویشههاوندان آن  از کسههانی کههه بهها امیرالمههؤمبین

حضرت بودند و ارتبا  خویشاوندی خود را امام را قطع کرده بودند و 
جبگیهده  یا کسانی که در جب  با مشهرکین، در کبهار امیرالمهؤمبین

 پرستی شده بودند.طلبی و پولاما ارفتار ریاست بودند؛
پرستی، یکی از عوامل تزلزل ثبات قدم در دیبهداری حّب دنیا و پول

در قید حیهات بهود، ههیچ اخهتالف و  خدااست. تا زمانی که رسول
دعوایی بر سر مال و پول و دنیا نبود؛ اما په  از رحلهت آن حضهرت، 

مهال التجهاره و  تغییهر کهرد کهه ایوضعیت بسیاری از افهراد بهه اونهه

                                                           

 .60ص، 21؛ جط المسائلالوسائل و مستبب کمستدر. حسین نوری؛ 2
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، یکی از ایهن افهراد عبدالرحمان بن عوف. ن قابل شمارش نبودااموالش
کردند؛ در های طالیش را با تبر تقسیم میبود که هبگام وفاتش، شمش

، نه غذایی برای خوردن و نه جهایی آمدبه مدیبه از مکه  حالی که وقتی
اش برد و به او غهذا و انهبرای استراحت کردن داشت. فردی او را به خ

 محل استراحت داد. 
این اتفاق در انقالب اسالمی ما نیهز ر  داد. وقتهی هواپیمهای امهام 

از پاری  در تهران بر زمین نشست، افهراد بسهیاری در کبهار  خمیبی
براشهتبد، تها  ههای امهامبودند که متنسفانه از انقهالب و آرمان امام

. ااهر چهه افهراد از کشهور فهرار کردنهدبا لباس زنانه  جایی که بعضی
بسیاری نیز در میانه راه سوار قطار انقالب شدند و در دفها  از دیهن و 

 های انقالب، تا پای جان ایستادای کردند.ارزش

 دعایی برای ثبات قدم در دین

؛ وقتی انسان مقصد و راه را شباخت، آن را پذیرفت و به آن ایمان آورد
اس روشی اهام بهردارد کهه پرورداهار جهانیهان بر اس ،در این راه باید

همان چیزی است که از آن به عبوان دین اسالم  ،تعیین کرده است. این
بهه آن  ،های زندایها و سبیشود و همۀ پیامبران در قالب شیوهیاد می

ورزی در اصول دیهن کهه منموریهت در واقع، استقامت. انددعوت کرده
کهه در است ترین اصولی است، از مهمدر ابالغ رساتت الهی  پیامبر

شود؛ زیرا چبین اسهتقامتی تزم و ضروری قلمداد می ،استقامت حقیقی
آمیز خواههد بهود و انسهان را در دیهن و آخهرت بهه است که موفقیت

. اهمیت این مسئله تها رساندپیروزی و فالح و رستگاری و سعادت می
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اصهحاب خهود  همهواره آن را بهرای و ائمهه آنجاست که پیامبر
 اند. کردهطلب می

حسبی فردی فقیه، عالم و مفسهر بزراهی بهود. حضرت عبدالعایم 
رسید، از حضهرت اجهازه ارفهت تها  هبگامی که خدمت امام هادی

عقایدش را ارائه کبد تا اار دیبش مرضی و پسبدیده است تا قیامت بهر 
و کهرد. آن باقی بماند. پ  از کسب اجازه، عقایدش را برای امهام بهازا

َتَك » حضرت برایش چبین دعا کرد: هُ  َثبَّ اْلَقْو    اللَّ ْنیا َو  ب  ـي اْلَحیـاة  الـدُّ ـت  ف  اب 
الثَّ

َمة   ي اآلخ     2.«ف 

 در شرایط سخت ثبات قدم

ش را نشهان دههد، شهرایط قهدم اتبهثتواند یکی از مواقعی که فرد می
ذا يظ ََ »افتد: بحرانی است؛ مانبد وقتی که جبگی اتفاق می ََ آَمُناوا إم ي ذم

َهظ الَّ يُّ
نُتْم  ُحاون َلقم ُكْم ُتْفلم نرًا َلَفلَّ َِ َكثم ظْثُبُتوا َو اْذُكُروا اللَّ ََ َئًة  مهان یه اکهسهانی کاى  1:َم
د و خهدا را یهدارى ورزیهپا ،دیبکچون با اروهی برخورد می !دیاآورده
ز قطهار بسیاری از کسانی کهه ا «.دیه رستگار شوکباشد  ،دیبکاد یار یبس

انقالب پیاده شدند، در حوادث و اتفاقات دچار ریزش شهدند. برخهی 
های از قطار انقالب پیهاده شهدند و برخهی در سهال 11در جریان سال 

در قید حیهات بهود، بسهیاری از  تر از آن. تا زمانی که امام خمیبیقبل
این افراد در کبار ایشان بودند؛ اما پ  از رحلهت امهام، دچهار ریهزش 

 د. شدن
                                                           

 .11؛ ص التوحید محمد بن علی صدوق؛. 2

 .02 :انفال. 1
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نامهه نوشهت و از پهدرش کهه فهردی  روزی فردی به امام جواد
افهت، شهکایت کهرد. امهام ناسهزای می بیهتناصبی بود و بهه اهل

 به سه نکته بسیار مهم اشاره کرد: 2در پاسخ جواد
َن  اْلُمَداَ اُة َخْیم  َلَك ». 2 : مدارا بهرای تهو بهتهر از رو در رویهی و اْلُمَراَشَفة   م 

المللی اسهالم، احتهرام بهه یکی از مسائل بین«. ن با پدر استمقابله کرد
والدین اعم از کافر یا مسلمان است. احترام والدین در هر حهالتی بایهد 

المللهی دارد و اختصهاص بهه حفظ شود. مسئله دیگری که اهمیت بین
   1داری و وفای به عهد است.مسلمانان ندارد، امانت

«. شکیبایی و بردباری پیشهه کهن و صهبور بهاش: ْسَماَو إنَّ َمَع اْلُعْسم  یُ » .1
مانبهد ههای بلبهدی موجشود. انقالب اسالمی روزهای سخت تمام می
باران شدن شههرها های سخت اقتصادی، موشیجب  تحمیلی، تحریم

و ... را پشت سر اذاشته است، امها اکبهون ههم پشهتوانه مهالی و ههم 
 من بایهد از حضهرت زیبهبپشتوانه قضایی دارد. برای مقابله با دش

ْد َكْیَدَك »درس ارفت که در مجل  یزید به او فرمود:  َو اْسـَع َسـْعَیَك َو  َفر 
یُت َوْ َیَنـا ْكَمَنا َو اَل ُتم  ه  اَل َتْمُحو ذ  ْب ُجْهَدَك َفَو اللَّ تهوانی نقشهه هر چه می 9:َناص 

بکش و تالش کن. به خدا سوابد یاد ما محو شدنی نیست و وحی مها 
 «.  توانی از میان برداریرا، نام ما را، پیام ما را نمی

                                                           
َعِن ابِْن َمْهزِیَاَر َعْن بَکْرِ بْدِن َصدالِ ٍ قَداَل: » :73ص ،72ج ؛األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 2

ََ صِْهٌر لِی إِلَی َأبِی ٌَ َخبِیُث الرَّ  َجْعفَرٍ الثَّانِیکَتَ
ً  َو َجْهدداً فََرْأیُدَک َأنَّ َأبِی نَاصِ أِْی َو قَْد لَقِیدُت مِنْدُه شِددَّ

ََ قَْد  َ َعاءِ لِی َو َما تََرى ُجعِلُْت فَِداَک َأ فَتََرى َأْن ُأکَاشِفَُه َأْم أَُدارِیَُه فَکَت فَهِْمدُت کِتَابَدَک َو ُجعِلُْت فَِداَک فِی الدُّ
ُ َو الُْمَداَراُ  َخیٌْر لَکَ  مِْن َأْمرِ َأبِیَک َو لَْسُت أََدعُ  َما َذکَْرَت  َعاَء لََک إِْن َشاَء اّلَله الُْمکَاَشفَةِ َو َمَع الُْعْسرِ یُْسدٌر  مِنَ  الدُّ

ِ الَّتِی  فَاْصبِْر إِنَّ الْعاقِبََة لِلُْمتَّقِینَ  ُ َعلَی َوََّلیَةِ َمْن تََولَّیَْت نَْحُن َو َأنْتُْم فِی َودِیَعةِ اّلَله َّتََک اّلَله ََّل یَضِیُع َوَدائُِعدُه قَداَل ثَب

الِفُُه فِی َشیْ  ََ َِ َأبِیهِ َحتَّی َصاَر ََّل یُ ُ بِقَلْ  «.ءبَکٌْر فََعَطَف اّلَله
ُ  یَْجَعلِ  لَمْ  ثاََلثٌ  َو قَالَ » :967؛ صتحف العقولشعبه حرانی؛ . ابن1  فِدیهِنَ  النَّاِس  ِْلََحدٍ مِنَ  اّلَله

یِْن کَانَا أَْو فَاِجَریِْن َو َوفَاٌء بِالَْعْهدِ لِلْبَرِّ َو الْفَاِجرِ َو أََداُء اْْلََمانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ ُرْخَصًة بِرُّ الَْوالَِدیْ    «.الْفَاِجرِ  ِن بَرَّ
 .212؛ صزنجانیفهرى ؛ ترجمه احمد اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس؛ . ابن9
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یَن » .9 ق  ْلُمتَّ َبَة ل  نَّ اْلعاق  ْم إ  صبور باش که عاقبت نیی در انتاار متقّهین  :َفاْصب 
خواهد دنیایی بها آرامهش و آخرتهی سهعادتمبد و اار انسان می «.است

و تهرک  با ایستادای بر انجهام واجبهاتباید مطمئن در انتاارش باشد، 
. ههای شهیطان و جبهودش بیمهه کبهدمحرمات، خود را در برابر حربهه
ْیـَت »حضرت در انتهای نامه نوشت:  ُه َعَلی َواَلَیة  َمـْن َتَولَّ َتَك اللَّ خداونهد : َثبَّ

 «.تو را در راه محبت و وتیِت آنان که دوستشان داری، ثابت قدم بدارد
ن، از قطهار اسهالم و دیهن استوار بودن، بر مسیر حق مانهدو قدم  ثابت

، بسهیار مههم اسهت. این قطار را به آخر ایستگاه رساندن و پیاده نشدن
های بسیاری را به خاطر دارد که ااهر چهه ابتهدا در جبههه تاریخ انسان

کفر بودند، اما سعادتمبد از دنیا رفتبد. چبانکه حر بن یزید ریاحی، ابتدا 
بست، اما متحهول شهد و  مامایستاد و راه را بر ا مقابل امام حسین
انهد کهه های بسیاری نیهز بودهانسان به شهادت رسید. در رکاب امام

اار چه در جبهه حق بودند، اما دچار انحراف شهده و در حهال کفهر از 
دنیا رفتبد. آنچه مهم است ایبکه انسان در انتها از مسیر حق جدا نشهود. 

ه   اْلَعَمُل » سه بار فرمود: از همین رو بود که پیامبر یم  َخَوات  ههر کهاری  2:ب 
 «.  به پایان آن است

 راهکارهای ثابت قدم بودن

 ثبات قدمبرای  . خواندن آیات و دعاها1

آیات و دعاهای بسیاری وجود دارد که در آنها از خداوند طلب ثبهات  
ا»فرماید: قدم شده است؛ مانبد این آیه شریفه که می َْ َلْنَنظ  َِ   ْ رم

َْ ََ َنظ  ْبًرا َربَّ

                                                           
َواتِیمِدهِ  : الَْعَملُ قَاَل النَّبِیُّ  وَ » :10ص ؛قرب اإلسباد. عبداّلّله بن جعفر حمیری؛ 2 ََ ِ  ، الَْعَمدلُ ب

َواتِیمِهِ  ََ ِ َواتِیمِهِ  الَْعَملُ  ب ََ ِ  «.ب
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ْقَداَمَنظ ََ ْت  هاى ما ز و اامیی فرو ریباکیهاى[ ما شبر ]دل ،پرورداارا 2:َوَثبِّ
ها بهه خوانهدن ایهن دعها نیهز در سهختی امام صادق «.را استوار دار

ـْت » سفارش کرده است: ْبَصـا   َثبِّ ـَب اْلُقُلـوب  َو اْْلَ ُُ َیا ُمَقلِّ ی ُه َیا َ ْ َماُن َیا َ     َیا اللَّ
ـَك  َعَلی يَقْلب   ین  بود. وقتی تهدید شهد،  فرعون پیرو موسیمؤمن آل 1.«د 

َُ »خواند: این دعا را زیاد می ُه ي اللَّ ْلن  َلی اَل َتر  ـي إ  َبـدا َنْفس 
َ
در  9.«َطْمَفـَة َعـْیٍن ذ

ترسهبد، کسانی را که از مکر و خدعه می امام صادقروایت دیگری 
َِ َببنَر »: به خواندن این آیه سفارش کرده است نَّ اللَّ ِم إم

َل  اللَّ ْمري إم ََ  ُُ وِّ ََ َُ

بظد ظْلفم    0.«بم
ُهْم »شود: انسان میرشد باعث دعا  خداوند در انتههای  2.«َيْرُشُدوَن  َلَفلَّ

ظُؤُكْم » فرماید:سوره فرقان می َِ ي َلْوَ  ُد ُكْم َربِّ بگو اار دعهاى  6:ُقْل َمظ َيْفَبُأ بم
مؤمبهان امیهر «.بهدکیی بهه شهما نمهیچ اعتبهایپرورداارم ه ،شما نباشد
خوانهد. بهه ، مردى را دید که از روى نوشته، دعایی طوتنی میعلی

«. دههدشبود، اندک را هم پاسخ میمیکه زیاد را  اى مرد! آن»او فرمود: 
رورم! پ  چه کبم؟»مرد افت:  اْلَحْمُدلله  َعَلـی بگو: »فرمود:  حضرت«. س 

ْعَمٍة َو   ن 
ـْن ُكـلِّ ُكلِّ ُم اللـَه م  ْسـَتْغف 

َ
ْن ُكـلِّ َشـم  َو ذ ُعوُذ بالله  م 

َ
ْن ُكلِّ َخْیٍم َو ذ ُ  اللَه م 

َ
ْسأ

َ
ذ

خهواهم ستایش خداى را بر هر نعمتی، و هر خوبی را از خدا مهی :َذْنٍب 
بهرم و از ههر ابهاهی، از خهدا آمهرزش و از هر بدى، به خدا پبهاه مهی

 7«.طلبممی
                                                           

 .124 :بقره. 2
 .921ص ،1 ؛ جکمال الدین و تمام البعمة. محمد بن علی صدوق؛ 1
 .27ص ،2 ج ؛طالبیمباقب آل أب. ابن شهرآشوب؛ 9
 .00 :غافر. 0
 .216 :بقره. 2
 .77 :انرقف. 6
 .101، ص 32؛ ج بحار اتنوار. محمد باقر مجلسی؛ 7
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 . خواندن نماز شب2 

دربهاره سهبگیبی امهر رسهالت  داوند در سهوره مزمهل بهه پیهامبرخ
نً  »فرماید: می َلْنَك َقْوً  َثقم َِ ي  ظ َسُنْلقم َنّ و برای ثبات قدم در این راه به او  2«إم

نً  »دهد که نماز شب بخواند: دستور می َ ّ َقلم ْنَل إم اهمیت دادن بهه  1.«ُقمم الَلّ
قدم ماندن در مسیر حق، بسیار مهؤثر  ویژه نماز شب، در ثابتنماز و به
 است.

در ایام ماه صفر در یکی از کشورهای اروپایی که برای تبلیهغ رفتهه 
بودم، هبگام نماز در یی پارک روزنامه انداختیم و نماز خواندیم. مردم 
مسیحی آمدند و ما را تماشا کردند. بعد از نمهاز یکهی از آنهها پرسهید: 

 پرسهید:«. نمهاز خوانهدیم»افتیم: «. دادید؟این چه عملی بود که انجام »
و روزی پهبج بهار  ههر روز»افتهیم:  «.نیهد؟اخوبهار مید وقت ییبچ»
آن فرد اندکی فکر کهرد . «مغرب و عشاء، عصر، ظهر ،صبح خوانیم:می

بار به کلیسها ای ییتر است تا ایبکه هفتهاین کار شما صحیح»و افت: 
کبیهد، مثهل زدایی میهر روز غفلهتبرویم. کار شما مانبد این است که 

دانسهت حقیقهت نمهاز آن فهرد مسهیحی نمی«. هر روز دست شسهتن
چیست، اما مطلبی را بیان کرد که در روایهت آمهده اسهت. در روایهت 

اانهه را بهه وقهتش انجهام دههد، از هر ک  نمازههای پبج»آمده است: 
ب و سهب سهتانمهاز کهارواش روح در واقهع،   9«.غافلین نخواهد بود

                                                           

 .2 :مزمل. 2

 .1. همان: 1

َُّما ُمْؤمِنٍ : »22، ص 2؛ ج المحاسن برقی؛. احمد بن محمد 9 ََ َعلَدی َصداَل ِ الْفَرِیَضدةِ  َأی َحدافَ

َها لَِوقْتَِها فَلَیَْس ُهَو مَِن الَْغافِلِین  «.فََصالَّ
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تهاب شود. قرآن، انسان را موجودی حری  و بیاعتدال در زندای می
شهود و ههر اهاه رسد، نهاتن میکبد که وقتی بدی به او میمعرفی می

امها نمهازازاران را از ایهن صهفات  2رسد، بخیل است،خیری به او می
 استثباء کرده است. 

 سرنوشت گذشتگان گیری از عبرت .3

تواند بهه ثبهات ، میاذشته یانبیا و سراذشتگان تاریخ اذشت مطالعه
َوُكاً ّ َنُقاُُّّ »فرمایهد: می مبراقرآن به پیه قدم در راه حق کمی کبد.

اَؤاَدَ   َُ ِم  ا ُت بم ّ
ُسلم َمظ ُنَثبم ْنَبظءم الُرّ ََ  َْ َلْنَك مم ههاى از سراذشهت یهیو ههر  1:َِ

 ه دلهت راکهزى اسهت یم، چیبکت مییاکه بر تو حکامبران ]خود[ را یپ
   «.میاردانبدان استوار می

 ایهست اندن صونت هر قصدو
 

 ایبینددان نا ز معنددا حصددوخددرده 
 

را بهرای  خواندنهد. خداونهد قصهه نهوحرا مجبهون می پیامبر
سال مردم آن حضرت را مجبون،  324کبد که در طول حضرت بیان می

 کردند.بیکار و پیر خطاب می
 گفدت بیکدانی مگدرآن یکی می

 

 رطوت و عقلت هد ز سریا هدی ف 
 

را بیهان  زدند، خداوند قصه حضرت نوحرا با سب  می مبراپی
چبانکهه حضهرت کردنهد؛ همکبد که مردم ایشهان را ههم اذیهت میمی
 داند. مردم به سخبان پیامبررا هم مورد آزار و اذیت قرار می هود

کردنههد، خداونههد قصههه دانههد و از حضههرت اطاعههت نمیاهمیههت نمی
                                                           

 .23 -12: معارج. 2

هاى پیهامبران ]خهود[ را کهه بهر تهو حکایهت از سراذشت یو هر ی: »214 :هود. 1

  «.اردانیمچیزى است که دلت را بدان استوار می ،کبیممی
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کبد که مردم از او اطاعت نکردنهد و ناقهة را بیان می صالح حضرت
اّلّله را به قتهل رسهاندند. مطالعهه سراذشهت انبیهای اذشهته و تهاریخ 
اذشتگان، درس استقامت و ثابت قدم بهودن در مسهیر حهق و تحمهل 

 دهد. ها میسختی

 . کمک به دیگران4

 و»فرمایهد: خداوند درباره کمی به دیگران و ثبات قدم در راه حق مهی
اٍة  م َكَيَثالم َجنَّ اهم َ َانُفسم ِم وَتثبنًتظ مم َظَء َمرضظتم الل قوَن َاموَلُهُم ابتم ََ ُينفم ذي َمَثُل الَّ
ياظ  ُِ بم َطالل واللا ََ اَل  ابهظ وابم ن َلام ُيبم ظم

ََ َم  فَفن ظَتت ُاُكَلهظ ضم ََ َل  َربَوٍإ َاْظَبهظ وابم بم
ه خشهبودی خهدا انفهاق و مثل آنان که مالشهان را در را 2:َتفَيلوَن َببنر

مثل بوستانی  ،کببد و با کمال اطمیبان خاطر، دل به لطف خدا شاد دارند
است که در زمین بلبدی باشد و بر آن باران زیهادی بهه موقهع ببهارد و 
حاصلی دو چبدان )که مبتارند( دهد، و اار باران زیاد نیاید، اندک بارد 

 «.باست)تا باز به ثمر رسد(، و خدا )به کار شما( بی
ْم »در تفسهیر  طباطبایی مرحوم عالمه اهم ْنُفسم ََ  َْ ا نًتاظ مم  1تها  7، «َتْثبم

کبهد و کبد و سپ  همه ایهن احتمهاتت را رد میاحتمال را مطرح می
کببد و باری از دوش مردم بهر افرادی که به مردم کمی می»نویسد: می
دوری رسهانبد و از کهار زشهت دارند و دائما  بهه دیگهران خیهر میمی
 1«.کببد، در راه حق ثابت قدم هستبدمی
 

                                                           

 .162 :بقره. 2

 .932، ص 1؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمد حسین طباطبایی؛ 1


