
 پایدار داریدین :دهمدواز مجلس

 *نیاسبحانی محمد والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 بـه یولـ ؛انـدداشـته مهـم و یاساسـ نقـش بشر یمعنو و یفکر اتیح در همواره ،اخالق و نید

 ضـعف و شـدت دچـار ،اخالق و نید به افراد یبندیپا زانیم ،موان  بروز و جامعه  یشرا تناسب
 ؛نـدکنمی عمـ  ینید هایآموزه به ی،معمول حاالت و  یشرا در که ییهاانسان بسا چه شود.می
 و ابعـاد کـه شـودمی مطـرح سـؤال نیا حال زنند.می پس باز ،هایسخت و مشکالت برابر در اما

 نیـد در اسـتقامت بـه دنیرسـ ایـ جـادیا رد مـوثر عوامـ  و ست؟یچ نید در یداریپا یهانشانه
 ؟اندکدام
 نید یمعنا

 فیتعـار ،اصـطالح در امـا 1؛اسـت آمده قر  یا و لکم   اطاعت، جزا، یمعنا به ،لغت در نید
 .اسـت رفته کار به مختلف یمعان با قرآن در بار نود از شیب ،«نید» واژه است. شده آن از یفراوان

 داشتن،معرفت ،یقلب بغض و حب ن،یقی مان،یا نای:مع به ترشیب نید ،نامعصوم اتیروا در
 در 2اسـت. رفتـه کار به اتیح هیما یا و علم طلب عزت، ت،ینوران ،نیکو اخالق دن،یورزیدوست
 شـام  ،یوح بر یمبتن نید .است بوده یدارنید و نید یکارکردها به ناظر شتریب معانی، این واق 

 .دارد انیرج افراد یزندگ ابعاد همه در و است حکاما و اخالق ،دیعقا گوناگون یهابخش

 یدار نید معنای
 کـه اسـت آن جز هایینشانه یدارا و است نید به التزام ی،دارنید ؛کندمی فرق نید با ی،دارنید
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 تنگاتنگی رابطه ی،دارنید که دیآیم دست به یاسالم یهاآموزه از .میکنمی برداشت ظاهر در ما
 بـودنمـانیباا و ارزش اریـمع تـوانینم را روزه و نماز مانند یظاهر عبادت دارد. یمداراخالق با

 بـه ایـ و دهـد انجـام را اعمـال آن ،عبادت روح به توجه بدون فرد است نکمم زیرا ؛داد قرار افراد
 و روح امـ کت در یریتـأث گونهچیه عبادتی، چنین .ورزد اشتغال عبادت به ییخدا ریغ یهازهیانگ

 :دیفرمامی صادق امام ،سا،ا نیا بر ندارد. انسان در یاخالق  یفضا شرفتیپ
«ِّ ُروا ال  َُ ن  ُجِلِّ ُركوِ ِّ ُطوِ ِّ یِإل ِّ ت  ِّ الرَّ ِّ ُسُجوِدهِِّ و  ِإنَّ ِلک ف  ِّ ذ  ِّش  هُِّ ٌءِّی  اد  ت  ِّ اع  و  ل  كهُِّ ف  ر  ِّ ت  ش  ح  و  ت  ِلک اس  ِّ ِلاذ  كاِنِّ و   ل 

ُروا َُ ِ ِّ یِإل ِّ ان  ِدِّ ِصد  ِّ ِثِهِّیح  اِءِّ و  د 
 
ِته أ ان  م 

 
 سـجده و رکـوع به ی،کس یدرستکار و یکین شناخت یراب 1؛أ

 آن بـه شـخص آن که است یزیچ ،یطوالن سجده و رکوع نیا بسا چه رایز ؛دینکن نگاه او یطوالن
 ییگوراست به اما ؛گردد زدهوحشت ،دینما ترک را آن اگر ،صورت نیا در است. کرده دایپ عادت

 «ید.کن نگاه امانتش یادا و گرانید حقوق تیرعا و

 یدار نید در قدم ثبات ضرورت و تیاهم

 یمـانیا ،اسـالم نگاه از شود.می میتقس «یاهیعار یا مستودع» و «ثابت یا مستقر» نوع دو به مانیا
 در دیـمج قرآن باشد. داشته آدمی وجود در شهیر ،بوده جان میصم از برخاسته هک است ارزشمند

َما» :دیفرمامی راستین منانؤم وصف ِمُنـوَنْالْ  ِإَنّ ـِذیَنْ ُمؤ  ـهِْ آَمُنـوا اَلّ َتـاُبوا َلـم ْ ُثـَمّْ َوَرُسـوِلهِْ ِبالَلّ  َیر 
م ْ َوَجاَهُدوا ُِ َواِل

م َْوَأنُفْ ِبَأم  ُِ هِْ َسِبیِلْ ِفي ِس َلِئَ ْ الَلّ اِدُقوَنْ ُهُمْ ُأو   یسـانک تنهـا ،راسـتین مؤمنـان 2؛الَصّ
 و امـوال بـا و ندادنـد راه خـود بـه دیـترد و کشـ هرگـز آورده، مانیا رسولش و خدا به هک هستند

 «د.ناانیگوراست آنها ؛ردندک جهاد خدا راه در یشخو یهاجان
َبـةْا َكِلَمـةْا» د:یـفرمایم و کندیم هیتشب بهیط درخت به را مستقر مانیا با یهاانسان کریم قرآن  َطِیّ

َبةْ  َكَشَجَرةْ  ْ َأصُلُا َطِیّ ـما ِْ ِفي َوَفرُعُا ثاِب    هماننـد ،پـاک (مـان  یا و )سـخن بـهیط کلمـه 3؛الَسّ
 .«است آسمان در اششاخه و ثابت اششهیر که است پاک یدرخت

 از ؛اسـت یمتعـدد یهـایژگـیو یدارا کـه ددانـمی یدرخت را بهیط کلمه ، یتمث نیا در خداوند
 جمله:

 ییایـپو و حرکـت از بلکـه ؛سـتین جامـد و روحیبـ یعنی ؛نمو و رشد یدارا است یموجود .9
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 اشد.بمی برخوردار

 است. زهیپاک نیز اشهیسا حتی و گ  ،شکوفه وه،یم ،منظره یعنی: ،نظر هر از ،درخت نیا .6

 از را آن توانـدینمـ تنـدبادها و هاطوفان کهیطوربه ؛است مستیکم و ثابت ،آن شهیر و اص  .4
 برکند. جا

 لکـهب ؛سـتین میـدود و پسـت  یمیـ کی در یعنی ؛باالست به رو ،درخت نیا یهاشاخه .3
 .است یدرست و کمال یدارا

 دموّلـ ،نایبنـابر ندارند. یثمر و وهیم که یدرختان همچون نه ؛است ربارپُ  یدرخت درخت، نیا .4
 .است

 بینصـیبـ د،کنـ دراز دسـت شیهاشاخه یسو به انسان که یزمان هر در یعنی فص ، هر در .8
 1.دگردیبرنم
ِّ» :دیفرمامی و داندمی نید راه در قدم ثبات را انیپارسا اوصا  از یکی یعل امام ِمان  ا ف  الم   ةِِّع 

ِّ ِدِهم  ح  ِّ ا  ن  ک  ری ا  هُِّ ت  ِّ ل  ِّید فی ة ُِّقو    در رومنـدیین دارای هرکدام که است آن ،گرشانید هاینشانه از 2؛ن 
 «هستند. نید

 و علـم روزهـا در و گذراننـدمی خداونـد بـا قیعم اطارتب و مناجات و عبادت به را هاشب کهنآنا
 کـه هسـتند میکم قدرآن ی،فکر عدبُ  در دارند. قوت یدارنید ابعاد همه در دارند، هم با را حلم

 رخنه شاندیعقا در شبهه و شک و شوندینم متزلزل تنها نه ،دهند قرار شبهات مرکز در را هاآن اگر
 به ،است یدارنید یبرا یدیتهد ظاهربه که را یاعرصه و شوندمی هم ترقدمابتث بلکه ،کندینم

 و داننـدنمی موجـه را یابهانـه چیهـ نیـز یاخالقـ عـدبُ  در کننـد.می  یتبد ییاستثنا فرصت کی
 نیمتـد تیشخصـ و یدارنید در خللی هرگز ،بد نانیهمنش و زمانی و یطیمی  یشرا بودنآلوده

 کند.نمی وارد شان،یا
ِّاللَِّّ بخوان: اریبس را دعا نیا» فرمود: ونسیبنفض  به کاظم امام ِّ ُهم  ِن  ال  ل  ع  ج  ِّ ت  ِّ ِمان  ین  ااِر ُمع   3؛ال 
   «مده. قرار نیعارمُ  از مرا !ایخدا

 ی،تـیروا در .خواهنـدمی خود مناف  و ایدن خدمت در را نید که یاهیعار داراننید یعنی ن،یعارمُ 
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ِّ» است: کرده معنا نیچن را نیمعار صادق امام ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِبُحِّ ال  ِمناا ِّ ُیص  ِّ ُمؤ  ااِفرا ِّ ِسا  ُیم ِّ و  ِّ ك  اِبُحِّ و   ُیص 
اِفرا ِّ ِّ ك  ِس   و  ِمنا ِّ ُیم  ِّ ُمؤ  ٌمِّ و  و  ِّ ق  اُرون  ِّ ُیع  ان  یم  ِ

ِّ اْل  هُِّ ُثمَّ ُبون  ل  ِّ ُیس  ِّ و  ن  و  مَّ ِّ ُیس  ین  اِر ُمع   صـب  یگاه بنده همانا 1؛ال 
 شـام و ،کفـر حـال در کنـدیمـ صب  یگاه و ،کفر حال در کندمی شام و ،مانیا حال در کندمی
 آنهـا از مـانیا ی،مـدت از پـس و است یاهیعار مانشانیا ،مردم از یگروه .مانیا حال در کندمی

 «هستند. نیعارمُ  ،نانیا .شودمی سلب

 یدار نید در یدار یپا یهانشانه

 هدف راه در استقامت .1

 و اسـتقامت و تقوا و صبر بدون که دیآیم وجود به یاریبس موان  و هایدشوار ی،دارنید ریمس در
 را منؤمـ افـراد یهـایژگیو نیترمهم از یکی خدا رسول کرد. عبور آنها از توانینم ،یاستوار
ِمُنِّ» :دیفرمامی و داندیم ینید مسائ  در بودنقدمثابت ُمؤ  ِّ ال  د  ش 

 
ِّ ِدیِناِهِّ ِف  أ ااِ ِّ ِمان  ِجب  ةِِّ ال  اِساي  ِّ الرَّ  و 

ِّ ِلك  ِّ ذ  نَّ
 
ِّ أ ل  ب  ج  ِّ ال  د  ُ ِّ ق  ح  هُِّ ُین  ِّ ِمن  ِمُنِّ و  ُمؤ  ِّ ال  ِدُرِّ ال  ق  ٌدِّ ی  ح 

 
ل ی أ ِّ ع  ن 

 
ِّ أ ح    ن  ِّ ی  ئا ِّ ِدیِنِهِّ ِمن  ي  ِّ ش  ِّ و  ِلك  ِهِّ ذ  ان   ِبِدیِناِهِّ ِلض 

ِّ ِهِّ و  ِهِّ ُشح  ي  ل   و نـدنک با چون ؛باشدمی پابرجاتر و ترسخت هم بلند هایوهک از نشید در مؤمن 2؛ع 
 به او همانا .تاسک زییچ شودنمی مؤمن از ولی ؛آورد دیپد نقصان آن در توانمی هاکوه دنیتراش

 «د.دهنمی گرانید به را آن از چیزی و ورزدمی بخ  نشید
 استقامت الگوی ،حذاقهبنبداللهع

 بـه یقلبـیقو و ریدل سرباز اند،داده میتعل ایدن مردم به یداریپا و استقامت در، که یمسلمانان زا
 بـا عمـر، یـیروافرمـان زمـان در که بود امبریپ ارانی از عبدالله باشد.می حذاقهبنعبدالله نام

کنده هاییگید دشمن، شد. انیروم گرفتار مسلمانان از یگروه  و آورد جوش به تونیز روغن از آ
 یالیظـه افکنـد. روغـن گید درون به نداد، تینصران به تن که را مسلمانان از یکی ی،سنگدل با

 زیـن او بـه آوردند. را داللهعب ،او از پس شد. انینما گید یرو روغن سط  در شیهااستخوان بعد
 «هرگـز!» داد: پاسـخ «.یبشـو اسـالم از دسـت ،یانشسـته جـان از دست اگر» کردند: شنهادیپ

 دشـمن سـپاه سـران از یکـی .زدیرمی اشک او که دندید اما ؛بردند هاگید یسو به را او ن،یبنابرا
 در ،سـپس «.سـتمین انمیپش نه،» داد: جواب عبدالله «.است شده مانیپش دش،یبرگردان» گفت:
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 شـوق اسـت؛ حسـرت و شـوق هیـگر» گفـت: ،«؟یکنـمی هیگر چرا پس» :که سؤال نیا پاسخ
 از سـردار، آن «کـنم. فدا شیخو دهیا راه در تا ندارم جان کی از شیب آنکه از حسرت و ،شهادت

 پاسـخ !«بـاش آزاد و ببو، را سرم ایب» گفت: و ستود اریبس را او دل در و آمد شگفت به او یریدل
 تـو بـه زیـن دارم آنچـه از یمـین و درآورم تـو عقد به را دخترم تا شو ینصران» گفت: !«هرگز» داد:

 را، مسـلمانان از تـن هشـتاد و تـو تا ببو، را سرم ،پس» گفت: شنید. منفی جواب باز «واگذارم.
 او سـر و ذیرفتپ د،یخر خواهد را مسلمانان گرید جان عم ، نیا با دیدمی که عبدالله .«کنم آزاد

 1شدند. آزاد همه و دیبوس را
 ناسالم یهاطیمح در مانیا حفظ .2

 عوام  و میی  کهدرحالی کنند؛می بهانه را فاسد میی  خود، ناشایست رفتار توجیه برای برخی
 آدمـی اراده زنـد،می را اّول حـر  آنچـه نـدارد. انسان انیرا  در کام  و تام تأثیر و نقش دیگر،
 دفـاع خـود باورهـای از نیـز نامسـاعد شرای  در نشده، ناسالم میی  تسلیم باایمان، دافرا است.

 در را یمـاد امکانـات تمـام کـه اسـت یمقتدر و ثروتمند مرد همسر ،هیسآ مثال، برای کنند؛می
 خیتـار جبـر مقهـور هرگـز او .کنـدیمـ تنفـر ابراز او از طغیانش، و ظلم سبب به اما ؛دارد اریاخت

 و  یـتطم بـا زمـانی و ردکـمـی دیـتهد را او گـاهی فرعون .شودیم سازخیتار خود هکبل ؛نگشته
 زیـرا ؛بـود هودهیب ،ارهاک نیا همه اما ؛ساختمی دلگرم را همسرش ،نیریش و بیدلفر هایوعده

 .بود داده خدا به دل هیآس
 اسرت:  کررده  مطرر   داریر پا مران یا یالگرو  عنروان  به را فرعون همسر ،هیآس دیمج قرآن

هُْ َوَضَرَبْ» ْ الل  ِذیَنْ َمَثلا ل  َرَأةَْ آَمُنوا لِّ َنْ ِام  َعو  ْ ِإذْ  ِفر  ْ َقاَل   ِنْ َربِّ ا ِعنَدَكْ ِلي اب  تا ـةِْ ِفـي َبی  َجن  ِنـي ال   ِمـن َوَنجِّ

َنْ َعو  ِني َوَعَمِلهِْ ِفر  ِ ْالْ  ِمَنْ َوَنجِّ اِلِمیَنْ َقو   همسرر  خردا  انرد، آورده ایمان که کسانى براى و 2؛الظ 
 بسراز  برایم اىخانه بهشت در خود پی  !پروردگارا گفت: که آنگاه ؛آورده مَثَل ار فرعون

 «بِرَهان. ستمگر مرد  دست از مرا و ده نجات کردارش و فرعون از مرا و
؛ سر به فرعون ینیزم کاخ در که درسان  یم ییجا به را زن نیا کار ی،مانیا و یانسان تیشخص د   بـر 

 شهادت به وحشتناکی طرز به خود، عقیده راه در سرانجام او شود. بهشت یآسمان نینشکاخ یول
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 بستند. ،بودند کرده نصب نیزم در که یخیچهارم به را هیآس یپا و دست داد فرمان فرعون .دیرس
 برابـر در را آسـیه 1.اسـت شـده ادیـ (هاخیم )صاحب وتادذواأل عنوان به فرعون قرآن در ،رونیااز

 نفـس مـهینمـهین او گذاشتند. اشنهیس یرو را یبزرگ اریبس سنگ و ندنهاد دیخورش سوزان تابش
 2برنداشت. دست باورش و ایمان از اما داد؛ جان ،سخت اریبس ۀشکنج ریز در و دیکشیم
 دشوار شرایط در ایمان حفظ .3

 عمـق در ینـید یباورهـا آنکـه بـدون مـردم از بعضـی است. فراگیر و دارشهیر ،پایدار یدارنید
 دشـوار، و سخت شرای  در کهدرحالی کنند؛می داریدین به تظاهر باشد، کرده رسوخ انوجودش
 زبـان ها،خطبه از یکی در یعل امام .کنندمی عو  رنگ بسا چه و نمایندمی خالی را صینه

 هکـ ایـدن از کیانـد بـه مـردم» :اسـت فرمـوده و گشـوده مـانیاإلفیضـع یهاانسان نکوهش به
 و خورنـدینمـ غصه رود،یم دستشان از هک آخرت از یادیز مقدار یول وند؛شیم شاد رسند،یم
 در شـانیا «برنـد.یم ادی از را آخرت و شوندیم آشفته دهند،یم دست از هک ییایدن کاند یبرا ای

ِّ» :دیافزایم ادامه ار  ِّ ِدیُنِّ ص  ِدُكم  ة ِّ أح  ق  ای ُلع  ل  ااِنِهِّ ع   شـده زبـانش هلقلقـ شـما، از یـکهر نیـد 3؛ِلس 
 «ست.ا

 داریدین در استقامت ایجاد یهااهر 

 از: اندعبارت ،گردندیم انسان وجود در مانیا تیتثب و استقرار باعث هک یعوامل
 نیقی تیتقو و شیافزا .1

وا» :اندفرموده یعل امام و  ِّ ق  ُكم  ان  ِقيِنِّ ِإیم  ي  هُِّ ِبال  ِإنَّ ُلِّ ف  ض  ف 
 
یِنِّ أ  قـوی ،نیقی توس  را خود مانیا 4؛الد 

 .«است نید نیتربافضیلت ،آن هک درستیهب ،پس .دیگردان مکمی و
 خدا از استمداد .2

 منـدبهـره زیـن قیـتوف رویین از دیبا اراده، و میتصم بر عالوه معنوی، عالی اهدا  به دنیرس رایب
 کـه شـودمی حاصـ  وقتـی خداوند عنایت نیست. مستثنا قاعده این از نیز دین در استقامت شد.
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 ؛گـذاردنمی انخودش حال به را آنان خداوند صورت، این در بردارند. گام هدایت یرمس در آدمیان
 .دیـمانمـی نـازل آسـمان از را مالئکـه خویش، مخلص بندگان اراده و مانیا تیتقو جهت بلکه
ِتُنوَنَ ْ َكاُدواْ  َوِإن» :دیفرمامی اسالم امبریپ به مجید قرآن ـِذ  َعِنْ َلَیف  َنـا ال  َحی  ـ َأو  َتـِرَ ْ َ ِْإَلی   ِلتف 
َنا َرهُْ َعَلی  ا َغی  َخُذوَكْ َوِإذا ت  ْ ال  الَْ * َخِلیلا َناَكْ َأن َوَلو  ت  ْ َلَقد ْ َثب  َكُنْ ِكدت  م ْ َتر  ُِ

ا ِإَلی  ئا ْ َشـی  ا * َقِلـیلا َنـاَكْ ِإذا َذق  َ  أل 
َفْ َحَیاةِْ ِضع  َفْ ال  َمَماِتْ َوِضع  َنا َلَ ْ َتِجُدْ الَْ ُثم ْ ال   تـو بـه آنچـه از را تـو کـافران بود کینزد 1؛َنِصیراْا َعَلی 

 اگـر و رندیگ یدوست به را تو آنگاه و ،یده نسبت ما به را قرآن جز تا ،دکنن منصر  ،میاکرده یوح
 در ی،کـردمی نیچنـ اگر و ییبگرا نانآ هب یاندک که نبود دور ،میداشتنمی برجا پا و استوار را تو ما

 اریـ ما برابر در ،سپس .میچشاندمی تو به برابر نیچند را خرتآ عذاب و ایدن عذاب ،صورت نیا
 «.یافتینمی یاوری و
 و ثابـت ،نـدارد نگـه ثابـت را آنان و ندهد یاری را بندگانش خداوند اگر که میفهممی اتیآ نیا از

 .دنماننمی استوار
نس .3

ُ
 قرآن با ا

َما» :فرمایدمی متعال خداوند ِمُنوَنْ ِإن  ُمؤ  ذیَنْ ال  هُْ َرُْذكِْ ِإذا ال  ْ الل  م ْ َوِجَلـ   ُُ ْ ِإذا َوْ ُقُلـوُب م ْ ُتِلَیـ   ُِ
 َعَلـی 

م ْ آیاُتهُْ ُُ م ْ َعلي َوْ إیماناْا زاَدت  ُِ
ُلوَنْ َربِّ  بررده  خدا نا  هرگاه که هستند یکسان تنها مؤمنان، 2؛َیَتَوك 

 مانشران یا شرود، می خوانده آنها بر او اتیآ که یهنگام و گرددیم ترسان هاشاندل شود،
 «دارند. توکل پروردگارشان بر تنها و گرددمی ترفزون
 یالهـ سمان(ی)ر حب  ،قرآن است. قرآن با ُانس صالح، راه نیبهتر» د:یگویم یآمل یجواد استاد
 نیصـالی مقـام بـه و بـردیم بـاال را انسان ،آن به عم  و مانیا و آن در تدبر و آن با ُانس هک است

 خـدا را امورش بود، اللهتیوال مشمول انسان اگر .دهدیم قرار اللهتیوال تیت ؛سازدیم ملیق
 3.«ستین منیاهر هرخن و وسوسه یبرا یراه گرید ،مقام آن در و ندکیم اداره
 سـوء، غـاتیتبل یهاوسوسـه برد،یم یاله تیوال پوشش ریز را انسان چون قرآن، تالوت و انس

 و یجوان سن یعنی عمر، ییوفاکش فص  در قرآن اگر خصوصبه ند؛کینم اثر او ینید یباورها بر
ِّ» :است آمده اتیروا در .شود خوانده ینوجوان ن  ِّ م 

 
أ ار  ِّ ق  آن  ُقار  ِّ ال  ِّ و  ِّ ُهاو  ااب  ِمٌنِّ ش  ِّ ُماؤ  ط  ل  ات  آُنِّ اَّ  ُقار   ال 
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ِمِهِّ ح  ِّ ِبل  ِمِهِّ و   «شود.یم ختهیآم او گوشت و خون با قرآن بخواند، قرآن یجوان سن در که یسک 1؛د 
 مقـام ریتعب به و شبهات تندباد باشد، شده ختهیآم او یوجود هریخم با آنقر معار  هک یسک آری،

 و خلـ  گونـههیچ او ینـید یباورهـا در توانـدینم گانگـان،یب «ی  فرهنگ خونیشب» یرهبر معظم
 ند.ک جادیا یاضطراب

 دعا .4

 یبـرا کـهنیا و آمـد انیـم به امام بت  یغ دوران از سخن که بودم صادق امام نزد :دیگومی زراره
 نیـا در ،مـردم از یاریبسـ و کنـدمی امتیـان را عهیشـ آن با خدا که است یبتیغ ام،یق از قب  قائم

 ،کـردم درک را زمـان آن اگر !شوم تیفدا پرسد:می امام از زراره ،ادامه در شوند.می مردود امتیان
 :بـاش داشـته متمـداو دعا نیا بر ی،کرد درک را بتیغ عصر اگر !زراره یا فرمود: امام کنم؟ چه

«ِّ ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ک  س  ف  ِّ ن  ِإنَّک  ِّ ف  ِّ ِإن  م  نِِّ ل  ف  ر  ِّ یُتع  ک  س  ف  ِّ ن  م  ِّ ل  ِرف  ع 
 
بِِّ أ ِّيَِّّن  ِّ ک  ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ُسول ک  ِّ ر  اک  ِإنَّ ِّ ف   ِإن 

ِّ م  نِِّ ل  ف  ر  ِّ یُتع  ُسول ک  ِّ ر  م  ِّ ل  ِرف  ع 
 
ِّ أ ک  ت  ِّ ُحجَّ ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ک  ت  ِّ ُحجَّ اک  ِإنَّ ِّ ف  ِّ ِإن  ام  ِنا ل  ف  ر  ِّ یُتع  اک  ت  ُ ِّ ُحجَّ ل  ال   ض 

ِّ ن   .شـناخت نخواهم را رسولت نشناسانی، را خود تو اگر بشناسان؛ من به را خود خدایا! 2؛ینِِّیدِِّ ع 
 .شناخت نخواهم را حجتت نشناسانی، من به را رسولت اگر ؛بشناسان من به را رسولت وت خدایا!

 خـواهم گمـراه خـود نیـد از نشناسـانی، مـن به را حجتت اگر ؛بشناسان من به را حجتت !ایخدا
 «.شد
 نکـهیا یبـرا امام و علم که دیشویم مواجه یاشبهه با یزودهب» :دیفرمایم صادق جعفر امام
 نـد،کینم دایپ نجات یسک شبهه نیا از و دیشویم سرگردان و دیندار کند، خارج شبهه از را شما
ا» :است نچنی ،دعا آن ؛خواندب را خدا قیغر یدعا لهیوس به هک یسک مگر هُِّ ی  ا الل   اُنِّ ی  م  ح  ا ر  ِحايُم، ی   ر 
ا ِّ ی  ب  ِل  ُقُلوِبِّ ُمق  ِّ ال  ِب    ِب  ث  ل  ل ی ق  . ع   3«ِدیِنك 
 رسوالن سرگذشت مطالعه .5

 کـه آنجـا دانـد؛می الهـی اولیـای سرگذشـت مطالعـه را قـدم ثبـات ام وع از یکی مجید، قرآن
ْ ُكلْا َوْ» فرماید:می َ ْ َنُقص  ْ َعَلی  با ِْ ِمن  ُسِلْ َأن  ُ ْ ما الر   بـر امبرانیـپ اخبـار از همـه نیا 4؛ُفؤاَدَكْ ِبهِْ ُنَثبِّ
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 «.میبدار استوار و ثابت را دلت آن، وسیله هب کهنیا یبرا ؛میخوانمی تو

 کنـد دنبـال را یقرآن هایداستان دقت با یدبا ،برسد دین در یداریپا و ثبات به خواهدمی که یکس
 حضـرت ،اءیـاالنب خیشـ او صورت، این در .اموزدیب را خدا راه در استقامت و صبر در، اآنه از و

 قـدمثابـت میعظـ یکـوه همانند خدا، به مردم دعوت سال 140 مدت در که دنیبمی را نوح
 هـایآزمایش همه برابر در که نگردمی را اللهخلی  میابراه یا .ردیگنمی آرام یالیظه و هستادیا

 َوْ» :خـوانیممی او کارنامه در و کندمی خود ازآن   را نمره نیباالتر و ستدیامی استوار و ابتث ی،اله
َتلی ِإذِْ راهیَمْ اب  هُْ ِإب  ْ َرب  ْ ِبَكِلمات  ن  ُُ   یوسـا با را او ،میابراه یخدا که آنگاه [دیآور خاطر هب] و 1؛َفَأَتم 

 نیبهتـر بـه و وکمـال تمـام بـه را اهـآن و مدبرآ شیآزما عهده از یخوببه او و کرد امتیان گوناگون
 «داد. جامان ،وجه

 دهیـد بـا صـدیق وسـفی داسـتان یعنـی ،القصص احسن به ،قرآن تالوت نیح در همچنین،
 ؛مینیبمـی گـرلـهیح و مّکـار یزن و اّماره نفس ،طانیش برابر در را او مقاومت و مینگرمی رتیبص

 گنـاه بـه شـدنآلوده و طانیشـ و نفـس برابـر در شدنمیسلت بر را زندان داخ  یزندگ کهایگونهبه
 در و کنیممـی را نبـی وسـفی از پیـروی افتخـار ،حرام نگاه برابر در هم ما ایآ دهد.می  یترج

 و اسـت صـدیق وسـفی پیـرو که یمؤمن حال به خوشا ؟هستیم خوبی شاگرد وسفی مدرسه
 دارد.می نگاه پاک گناهان از را خویش دامان همواره
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