
 ، اسوه صبر و استقامتپیامبر

 *رمضان محمدیاالسالم والمسلمین  حجت 

 اشاره 

 راه رسیدن به در کوشش و هدف و استقامت به ایمان گروِ در، فردى هر موفقیت رمز

استقامت ایمانی است که با ، منظور از استقامت که موضوع این نوشته است. آن است

ا و اولیا والیت انبی خیمهبصیرت دینی همراه باشد و بر مدار دستورات الهی و زیر 

نه تنها ، انسان به آن ایمان دارد و با بصیرت انتخاب کرده است زیرا هدفی که؛ باشد

دار پرچم. گشایدجوشد و هزار راه بسته را میکند که برای آن میبرایش استقامت می

 که سبب خواهد شد، طرح این بحثو  و یاران ایشان است رسول خدا، استقامت

 . ن حضرت را الگو قرار دهندسیره آ ،پیروان پیامبر

   استقامتشناسي مفهوم

این کلمه . به معنای پایداری و ایستادن و مصدر باب استفعال است، در لغت «استقامت»

و  های اسم فاعلیصورت اما به؛ در قرآن نیامده است)استقامت(،  به صورت مصدری

در قرآن تکرار « یستقیم»و « استقیما»، «استقیموا»، «استقم»، «استقاموا»آن مانند:  فعلی

 . شده است

. نباشد اعوجاجى هیچ آن در که استقامتی بر مدار دستورات الهی است، در اصطالح

 شریعت جاده از انحرافى، کردار و اخالق، دعقای در که است به این، دین در استقامت

ُ» ست آنچه در قرآن کریم آمده است:ا و به همین معنا 1؛صورت نگیرد نَّ
َ
ُِصراِطيُهذاُأ

ِبُعوهُُُُمْسَتِقيماُ  به  .«کنید پیروى آن از، پس. من راست راه است این [بدانید] و 2؛َفاتَّ

 نشدن تسلیم ناپذیرى وستم، هاصبر در برابر سختی، معنای واژه استقامت، عبارت دیگر

                                                
 * عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

 . 118 ، ص1  ش، ج1378القرآن، تهران: انتشارات اسالم،  تفسیر فی البیان الحسین، أطیب عبد طیب، سید. 1
 . 153سوره انعام، آیه . 2
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 تحمل و نفس با مبارزه مقاومت و استواری در میدان، اجحاف و جور برابر در

 . شریعت است ، بر اساسمصائب و مشکالت

  استقامت اهميت و جایگاه

 معنادارترغیب . است ای برخوردارویژه اهمیتى و جایگاه استقامت از، در فرهنگ دینی 

بیانگر اهمیت آن ، منان به استقامت در برابر دشمنان از ناحیه قرآن و روایات دینیؤم

. رسید پیروزى به بیرونى و درونى کارزار در توان آن نمى بدون که اى گونه به 1؛است

خواسته است  یشاز جمله از آخرین فرستاده خو، خدای متعال بارها از رسوالن خود

، کارزار هاى میدان در  یاران رسول خدا پیروزى علّت ترین مهم 2.که استقامت کنند

 . آنان بوده است استقامت و صبر، خیبر و خندق، احد، بدر :مانند جنگ

ی برای آن ذکر کرده بسیارو آثار داده به استقامت فرمان  3یات فراوانیخداوند در آ

. نشان از اهمیت آن دارد، و یاران ایشان  رسول خدافرمان الهی به استقامت . است

 : از دو نمونه این آیات عبارت است

ِمْرَتَُُكَماَُفاْسَتِقْمُ». 1
ُ
استقامت ، ای یافتهگونه که فرمان   همان ،پس ؛ َمَعَك...َُتاَبَُُوَمنُأ

 4.«[باید استقامت کنند]، اند سوی خدا آمدهه و همچنین کسانی که با تو ب کن

ِمْرَتَُُكَماَُواْسَتِقْمَُُفاْدعَُُُفِلَذِلَكُ». 2
ُ
آیین واحد الهی دعوت کن و آنان را به سوی این  5؛  أ

 .«استقامت نما، ای که مأمور شدهآنچنان

 در دعوت به اسالم  استقامت رسول خدا

سوز کوشش طاقت، برای رساندن پیام الهی و تمام کردن حجت بر خلق رسول خدا

افرازانه در برابر حضرت سرکه دعوت  طوریبه؛ و تالش پایداری را انجام داد

                                                
 . 45و 15؛ سوره انفال، آیه 144و 139آیه  ؛ سوره آل عمران، 214سوره بقره، آیه . 1
 . 112آیه  سوره هود، . 2
؛ سوره آل 251؛ بقره، آیه 13؛ سوره احقاف، آیه 30های: سوره فصّلت، آیه توان به سورهاز جمله این آیات می. 3

؛ سوره 71؛ سوره یونس، آیه 4؛ سوره ممتحنه، آیه 4ه ؛ سوره صف، آی45؛ سوره انفال، آیه 148و  146عمران، آیه 
 اشاره کرد.  102و سوره نحل، آیه  27؛ سوره ابراهیم، آیه 32و  25، 23یوسف، آیه 

، آن حضرت را جداگانه نام برد؛ ولی مقصود از توبه در این در این آیه، به دلیل منزلت و مقام رسول خدا. 4
 به استقامت در راه ایمان شده است.  آیه، اصل ایمان آوردن است که امر

 . 15سوره شوری، آیه . 5
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از . های کفرآلود خودرا در تباهی دیدندکشان کفار قریش قرار گرفت و آنان برنامه گردن

 آنان را. به همین منظور، منان ضربه بزنندؤالهی و م آورپیامد تا به بر آن شدن، این رو

تا آنجا که  1؛های سختی قرار دادندو شکنجه اذیت، ، استهزاهای گوناگونآماج تهمت

آن  فراخواندنو  ی کافرانهنگام استهزاخدا حاالت رسول در بارهآیات متعددى 

در برابر این  رسول خدا مبارکقلب  2.نازل شد استقامت و بردباریحضرت به 

و در راه ادای تکلیف استقامت  کردعمل می به تکلیف خوداما ؛ آمدها به درد میسختی

در  تا اینکه رسول خدا؛ کردندو یارانش نیز به پیروی از او استقامت می ورزید می

)حضرت ابوطالب و حضرت با از دست دادن دو یار و همراه خویش  سال دهم بعثت

کفار  3.نمودندفشارهای کفار مکه را بیش از هر زمان دیگری احساس می، یجهخد

برده بیشترین استفاده را ، ترین حامیان پیامبراز فرصت فقدان بزرگقریش سعی کردند 

 و خدا لرسوجهت، به همین . به آن حضرت وارد کنند بیشتریو فشارهای 

غیر شده و حسابتبلیغات  اذیت و فشار تحتمسلمانان بیش از هر زمان دیگری، 

سپس شخص ، خدا کفار قریش نخست دعوت پیامبر. قریش قرار گرفتند انسانی

اسالم  پیامبر و، منان را هدف آماج حمالت خود قرار دادند تا بتواتندؤحضرت و بعد م

 ود بره در این هنگام بود که سوره 4.نوپا را از پا در آورده و پیروان او را پراکنده سازند

خود ادامه قامت تاسداد که آن حضرت و یارانش به نازل شد و دستور رسول خدا

  5.دهند

                                                
 . 132، ص 1 ج  ،تانا، بیبیابن سید الناس، ، عبداهلل. محمد بن 1
، ج ق1383، علی محمد مکتبة :الدین، مصر ییمح محمد کوشش به: السيرة النبویةابن هشام، . براى نمونه، ر.ک: 2

 . 30آیه یس،  سوره ؛17و  16ص ، 1
، 1 ق، ج 1417قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اوّل، التراث،  الحیاء البیت آل مؤسسةتحقیق الورى،  طبرسی، إعالم. 3

 . 199ق، ص 1416،  التعارف ، بیروت: دارالمصطف  سيرة، معروف ؛ هاشم53ص

 . 387، ص 1  جش، 1381، هاشم مکتبة بن : ، تبریزالغمة کشفاربلی، . 4

می، استقامت مردم غیور قم و سایر شهرها بود که خداوند متعال پیروزی را نصیب آنان در جریان انقالب اسال. 5
 روند. های بارز استقامت در راه دین به شمار میکرد. امروز نیز استقامت حزب اهلل لبنان و شیعیان بحرین، نمونه
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ُُآيةَُكاَنُ علىُرسولُاللهَُلَُزُماُنَُ: »از ابن عباس نقل شده است َشدَّ
َ
منُآيةُُشَقُوُلُاََُُعَلْيِهُُأ

ِمْرَتَُُكماَُفاْسَتِقْمُ
ُ
شدیدتر و دشوارتر از آیه  اى بر پیغمبرهیچ آیه 1؛َمَعَكُُتاَبَُُمْنَُُوُُأ

 آن از.« نبود ،«اى و همچنین کسانى که با تو هستندکه دستور یافتهاستقامت کن آنچنان»

 پیرى هاى نشانه این مقدار سفید شد و شما باره موهاىیک به چرا که پرسیدند حضرت

َبْتِني» گشت؟ حضرت فرمود: نمایان شما در ِمْرَتَُُكماَُفاْسَتِقْمُُقولهُلمكانُسورةُُهود َُشيَّ
ُ
ُأ

 امر چنانکه :فرمایدمی که جمله این ه جهتب کرد پیر مرا هود سوره؛ َمَعَكُُتاَبَُُمْنَُُوُ

سخنان رسول  «، استقامت نما.اند کرده بازگشت تو با که کسانى و خودتای، شده

آیات . نشان از جایگاه رفیع استقامت و دشواری آن است ،در باره استقامت خدا

را مورد خطاب قرار داده و امر به  شخص رسول خدا ،ن در برخی مواردآقر

استقامت  4هاهمه انسان از و در مواردی نیز 3و گاهی یاران آن حضرت 2نموده پایداری

خداوند متعال از ، آیدنی بر میآالبته چنانکه از آیات قر. ایمانی را طلب کرده است

  5.توحید استقامت کنند برپاییدر راه انبیای قبلی نیز خواسته است که 

 ضرورت استقامت امت اسالمي 

بود و در  استقامت اسوه، رسول خدا کهشود مبنی بر اینالی مطرح میؤجا سدر این

 سه و بیست و باالخره در تمام الهى تکالیف انجام، جنگ و جهاد، ارشاد و تبلیغ راه

سوره هود، آن  112نازل شدن آیه ، پایداری نمود؛ اما چرا با بعثت از پس زندگى سال

حضرت فرمود که این آیه مرا پیر کرد؛ در حالی که مشابه این فرمان الهی در سوره 

نیز  «َمَعَكُُتاَبَُُمْنَُُوُ» از سخن بار این نیز آمده بود؟ در پاسخ باید گفت: 15شوری آیه 

 حضرت و کند استقامتنیز  پیامبر امّت باید، بماند، پیوسته باقی پیروزى آنکه براى. بود

این نماید. ولیت شانه خالی ئمس ،که امت او در مقابل این بار سنگین بود امر این نگران

                                                

 ،6ج  ، ق1421، طالبامام علی بن ابیمدرسه : قمناصر، االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل،  مکارم شیرازی، . 1
 . 452ص

  «أُمِرْت. کَما  اسْتَقِمْ وَ». 2

  «مَعَکَ. تابَ مَنْ وَ». 3
  «.استَقـموا لَکُم فَاستَقيموا لَهُم فَمَا». 4

  «.اِلَيهِ  فَاستَقيموا». 5
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دست ه تر از بمهم، م است که همیشه نگهداشتن و حفظ دستاوردهای پیروزیاصل مسلّ

اما  ؛ آسا سنگری را فتح کنندممکن است سربازانی با یورش برق 1.استآن آوردن 

. تر استمهم، کند و از فتح آننتیجه کار آنان را مشخص می، آن سنگرنگهداشتن 

استقامت  وجود نداشت؛ اما ایشان نگرانتردیدی هیچ در استقامت حضرت  ،اینبنابر

 . امت بود

 ـ فداه روحى ـ آبادى شاه کامل عارف شیخ» :نویسد مى  بارهاین  در خمینى امام

 تابَ مَنْ وَ» بدون ولى، است وارد نیز شورى سوره در شریفه آیه این اینکه با»: فرمودند

 که است آن براى، ذکر دادند به اختصاص را هود سوره حضرت اینکه جهت، «مَعَکَ

 داشت آن بیم حضرت و است خواسته بزرگوار آن از نیز را امّت استقامت تعالى خداى

 ،حضرت آن بلکه؛ داشت استقامت بزرگوار آن خود الّا و، نگیرد انجام مأموریت که

نشان از اهمیت ، بعد از نزول آیه سخنان رسول خدا 2.«است عدل حکیم اسم مظهر

 خویش امّت به حضرت ،«أُمِرْتَ کَما فَاسْتَقِمْ»استقامت امت است که بعد از نزول آیه 

 و کار هنگام یعنى« !زنید کمر به دامن، زنید کمر به یعنی دامن 3؛شَمَّرُوا شَمَّرُوا» :فرمود

حضرت  هرگز، پس آن از. نیست کوتاهى و سستى هیچ جاى و است بسیار تالش

خواست تا مقاومت داشته گاهی نیز به صورت خصوصی از افراد می 4.نشد دیده خندان

ُالله»فرمود: باشند و می يَ ِبّ ُاْسَتِقْمُُ،َُر بُرُ»فرمود: یا می 5.«ُثَمّ ُالصَّ بر، ُالصَّ ياَم
َ
ُأ َُورائكم ُمْن انَّ

ُ   6   .«َكَقبضُعلىُالَجمرفيهنَّ

                                                
 . 722، ص 1 ج ش، 1385: انتشارات دریا،  ، تهران«عملى منطق»نبوى  تهرانى، مصطفى، سیره دلشاد. 1

 . 172 ، صحدیث، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی روح اهلل، چهل خمینی، . 2

 محمدحسین، تفسیرسید ؛ طباطبایی، 532 ، ص2 ، جالعلمية دار الکتبالقدیر،  فتحبن على،  محمدشوکانی، . 3

، الحکمة ميزان شهری، محمد، محمدی ری؛ 66 ، ص11 ق، ج1412، جامعة المدرسين :قم، فی تفسیر القرآن المیزان

 . 2642 ، ص3 ، جق1416دار الحدیث،  :قم
 . 722، ص1 پیشین، ج ، «عملى منطق»نبوى  دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره. 4
 . 2642 ، ص3 ، پیشین، جالحکمة ميزانشهری، محمد، محمدی ری. 5

 .426ص، 8 ، جاإلسالمية المکتبةترکیا: التاریخ الکبیر، بخاری، . 6
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به جهت ، یه هود مرا پیر کردآرا که فرمود:  سخن رسول خدا 1برخی از تفاسیر
گذارد و  انسان مى دوش بر سنگینى بار کدام اند که هرچهار دلیل و دستور مهمی دانسته

 به بدون. تجاوز و طغیان عدم و مؤمنان رهبرى، اخالص، استقامت :آن عبارت است از
 احاطه را ما خارج و داخل از سو هر از که دشمنانى بر پیروزى، اصول این بستن کار

 ما ضدّ بر نظامى و اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى لوسای تمام از و اند کرده
 . باشد نمى پذیرامکان، کنند مى گیرى بهره

با  یاران آن حضرت نیز. از این رو، عیار استقامت استالگوی تمام،رسول خدا
 ،فرهنگی و تبلیغی، نظامی، اقتصادی، های مختلف سیاسیدر عرصه، الهام از او

نهج  56در خطبه  علیحضرت . ای از خود بروز دادندهای فوق العادهاستقامت
ها و بردبارى آنان در برابر ناراحتىاستقامت هاى مخلصانه صحابه و مجاهدتاز البالغه 

 . و جهاد سخن گفته است

 و اصحاب ایشان استقامت پيامبر هایعرصه

 عرصه اقتصادی . 1

هاشم و بنی انگیز اقتصادی رسول خدااستقامت حیرت گاهجلوه ،شعب ابوطالب 
مهاجران به حبشه را  های سیاسی شکست خورد و نتوانستقریش در عرصه. است

مسلمانان در تعداد ، مسلمانان به حبشهای از از طرفی نیز با مهاجرت عده ند ورگرداب
بر مسلمانان زیادتر گشت و قریش ضمن فشارهای روحی و فشار قریش شده کم مکه 

طرح محاصره اقتصادی با هدف ضربه دست به ، های فیزیکیو روانی و آزار و اذیت

و پایین  سول خداربرای حفاظت از ابوطالب  حضرت. زدهاشم  زدن نهایی به بنی
، از نظر اقتصادی. مطلب را در شعب جمع کردعبدالهاشم و بنی بنی، آوردن فشار قریش

هاشم آن قدر در تنگنا بودند که گاهی مواقع از گیاهان و برگ درختان استفاده بنی

، اما با استقامت 2؛شدهاشم از بیرون شعب شنیده میناله جانکاه فرزندان بنی کردند و می
محاصره اقتصادی قریش را به ، سانو بدیننمودند فشارهای اقتصادی قریش را تحمل 

  3.شکست کشانیدند

                                                
 . 82 – 80، ص7 ، پیشین، جالمنزل اهلل کتاب تفسير فی األمثلمکارم شیرازی، ناصر، . 1

 . 337، ص 1، ج دار احیاء التراث العربى :بیروت، السيرة الحلبية حلبی، علی بن برهان الدین، . 2

؛ ابن کثیر، 343، ص2 ج ، العربی التراث دار احیاء :بیروتابوالفضل،  محمد کوشش بهالطبری،  طبری، تاریخ . 3
 . 97، ص 3 ج  ، ق1418، العلمية دار الکتب بیروت: احمد،  عادل و محمد علی کوشش به، البدایة و النهایة 



 103 ■، اسوه صبر و استقامت  پیامبر

 عرصه نظامي. 2

توانست ، راه انداختبه  رسول خدا بر ضدّکه  ییهاقریش در تمام جنگ 

های سنگینی را به مدینه انجام و یورشسازد پیمانان خودش را نیز با خود همراه  هم

قابل مقایسه با  ،ادر تمام نبرده  تعداد نفرات و تجهیزات نظامی رسول خدا. دهد

سار استقامت و رهبری حکیمانه رسول مسلمانان در سایه اما ؛ نیروهای قریش نبود

که موجب بهت و عبرت دیگران  ای رسیدهای سرافرازانهبه چنان پیروزی خدا

مسلمانان را به تالش ، خندق  در آغاز حفر  در جنگ خندق رسول خدا مثالً؛ گشت

 1.داد وعده پیروزی، و استقامت صورت پایداری  و کوشش فراخواند و به آنان در

سبب ، هاجنگ در و برخی دیگر از یاران رسول خدا استقامت حضرت علی

صحابه با یادآوری  2.نزول آیاتی از قرآن کریم شد و آنان را صابر و شاکر معرفی کرد

بن  ابوعقیل. کردندهای بعد از او نیز استقامت میدر جنگ، های دوران پیامبراستقامت

، در سال دوازدهم در جنگ یمامه، در جنگ حنین شرکت داشت عبداهلل که خود

جنگ حنین را یادآور شد و آنان را ، نشینى کنندخواستند عقبمى هنگامى که مسلمانان

در حالى که ، هاى فراوانبه استقامت در برابر دشمن فراخواند و خود پس از رشادت

 3.کشته شد، دستانش قطع شده بود

هر دو دست  4،هاى بسیارى برداشتجراحتموته در میدان جنگ طالب بن ابی جعفر

به منظور نشان دادن پایدارى و استقامت و تحریض قبل از شهادتش  واو قطع شد 

 5.اسب خویش به نام سبحه را پى کرد، مسلمانان

                                                
 . 444 ، ص2 ج ، ق1409اعلمی،  :جونس، بیروت مارسدن کوشش بهالمغازی،  . واقدی، 1
، ق1410، وزارة الثقافة و االرشاد االسالم  :تهرانتحقیق محمد الکاظم، کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات، . 2

 . 481ص 

 . 169ص ، ةدار الکتب العلمي :تاریخ الصحابه، تحقیق بوران الضناوى، بیروتمحمد، حبان،  . ابن3

تحقیق علی محمد البجاوی،  ، األصحاب معرفة فى االستیعاب ابوعمرو یوسف بن عبداهلل بن محمد، ابن عبدالبر،. 4

 . 242، ص 1ج  م،1992ق/ 1412الجیل، چاپ اوّل،   بیروت: دار
 . 520ق، ص1417، ةالکتب العلمي  دار :بیروت، ةواالمکن ةکتاب االزمناحمد بن محمد، . مرزوقى، 5
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 عرصه سياسي . 3

گرترین مردان ترین و حیلهفرستادن عالی، های سیاسی قریش در مکهنمونه بارز فشار

ی ی تمام سعگربا حیله آنها 1.پرستی عمرو بن عاص به حبشه استسیاسی خود به سر

، طالببا درایت و استقامت جعفر بن ابی اما؛ آمدنددر بر گرداندن مهاجران حبشه بر

گشت و مهاجران با کمترین خورده و سرافکنده به مکه برهیئت سیاسی قریش شکست 

از ، مادی در حبشه ماندند و قریشان نیز وقتی اراده استوار مسلمانان را دیدند تامکانا

بعد از  در مدینه نیز رسول خدا 2.ه منع مهاجرت آنان کاستندخود نسبت ب فشار

های مختلفی در فشار سیاسی قرار گرفت و با از ناحیه گروه، تشکیل حکومت

قبایل مختلف یهود ، و مدینه از طرفی 3منافقان و بیماردالن. شکنی آنان مواجه شد پیمان

و آن حضرت را به لحاظ سیاسی در تنگنا  4با قریش هم پیمان شدند ،نیز از طرف دیگر

ها از همه این بحران ، باعث شد کهاما استقامت آن حضرت به همراه یارانش؛ قرار دادند

 . ندومیدان ش پیروز این، و در نتیجهنمایند ها عبور و فشار

 . عرصه تبليغي 4

ال در جهت ابالغ دین خداوند متع، از روزی که به رسالت مبعوث شد رسول خدا

ی بود که خدای استقامت آن حضرت تا حدّ اما ؛ مواجه شدهای فراوانی با سختی

َكُ»فرمود:  بلندمرتبه  اگر، شاید 5؛ اْلَحِديثُأَسفاُ ُِبهَذاُُيْؤِمُنواَُلْمُُِإْنُُآثاِرِهْمَُُُعلىَُنْفَسَكُُباِخٌعَُُفَلَعلَّ

و  .«کنى تباه شان[کار] پیگیرىِ در، اندوه از را خود جان تو، نیاورند ایمان سخن این به

ْنَزْلناُما»در آیه دیگر فرمود: 
َ
 رنج به تا نکردیم نازل تو بر را قرآن 6؛ ِلَتْشقىُاْلُقْرآَنَُُعَلْيَكُُأ

  .«افتى

                                                
؛ 188، ص 1ج  ق، 1412دار الکتاب العربی،  :تحقیق عمر عبدالسالم تدمری، بیروتاإلسالم،   ذهبی، تاریخ. 1

، 2 ق، ج 1414 ،اوّل ، چاپالعلمية دار الکتب، بیروت: تحقیق عادل احمد عبدالموجودالهدى،   صالحی شامی، سبل

 . 363ص 
 سوره نحل، به جهت این استقامت مهاجران نازل شد و به آنان وعده بهشت داد.  41آیه . 2

 . 380، ص1 ابن عبدالبر، االستیعاب، پیشین، ج . 3
 . 57، ص 2 ج  قریظه، برای نمونه ر.ک: ابن سعد، طبقات ا لکبری،  بنی جهت اطالع از خیانت. 4

 . 6سوره کهف، آیه . 5

 . 2سوره طه، آیه . 6
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کافر  سران، پرداخت ها دعوتش را آشکار کرد و به نفی بت هنگامی که رسول خدا

اش را از  برادرزاده که خواستند او و از رفتند ابوطالب حضرت نزد قریش

. وقتی گرنه به آزار او خواهند پرداخت؛ وخدایان قریش باز دارد جویى عیب

 َلْوُ» :فرمود، حضرتگذاشت میان در پیامبر با را قریش سران سخنان ابوطالب

ْمُسُ ُُوِضَعِتُ ى اْلَقْوَلُ َهَذا َتَرْكُتُ َما ِشَماِلي ِفي اْلَقَمُرُ َوُ َيِميِني ِفي ُالشَّ ْنِفَذهُُ َحتَّ
ُ
ْوُ أ

َ
ْقَتَلُ أ

ُ
 1؛ُدوَنهُُ أ

 خود دعوت از هرگز، دهند قرار چپم دست در را ماه و راستم دست در را خورشید اگر

  .«شوم کشته آن راه در یا دهم انتشار را آن اینکه تا؛ دارم برنمى دست

 خود که ابوطالب، و استوار آن حضرت صریح گیرى استقامت و موضع این از پس

پس از این استقامت . از آن حضرت خواست به راهش ادامه بدهد، بود استقامت نمونه

، ابولهب بن خلف و اميّة  ، ابوسفیان ، ابوجهل :سران قریش مانند،  شخص رسول خدا

 اما آنان با استقامتِ؛ رساندند ایشان و یاران  زارها را به رسول خداآترین سخت

 . تمام در مقابل کفار ایستادند

 هایي از استقامت اصحاب رسول خدانمونه

 . استقامت خبّاب بن ارت: 1

 شمشیر جاهلیت در وشغل آهنگرى داشت  بود کهتمیم بنى قبیله از ،ارت بن خبّاب
 تىمد از پس و او در جنگی اسیر شد و شخصی از قبیله خزاعه او را خرید. ساخت مى

از نخستین  و شنید را دارسول خ مخفى دعوت خبر، زمان همان در. کرد آزادش
اند و از نخستین کسانی دانسته مسلمان ششمین برخی او را. کسانی بود که مسلمان شد

رسول  به عشق و مسلمانى جرم به «خبّاب» 2مسلمانی خود را اظهار کرده است. که

 را او چه هر ،سخت دوران آن در و کرد لتحم را ها شکنجه ترین سخت، خدا

او  شکم هفت بار پیاپى، در یک روز 3.شد افزوده ایمانش و استقامت بر، کردند شکنجه
 کنند سرخ کوره در را آهنى که داد فرمان خدمتکارانش به ابوسفیان روزى. سوزاندند را
: فرمود و کرد دعا را او، شد آگاه ماجرااین  از پیامبر وقتى. بگذارند خبّاب سر روى و

                                                
 .230، ص 1 األشراف، پیشین، ج  بالذری، انساب . 1

 .176همان، ص . 2
 . 108، ص 9 ق، ج 1420، العلميةدار الکتب  :الحمید، بیروت عبدمحمد  األسماع، به کوشش مقریزی، امتاع. 3
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 را او پوشانیدند ومی او بر آهنین زرهى ،قریش سردمداران.« کن یارى را خبّاب !خدایا»
در تمام این  او ولى؛ بردارد دست خود عقیده و ایمان از تا نهادندمی داغ آفتاب در

است:  گفته خود ،رفته او بر که اى وحشیانه هاى شکنجه باره در. استقامت کرد، مدت
 تا کردند صبر قدر  آن و خواباندند آن روى پشت به مرا و کردند روشن آتشى  یکبار

 و ماند على کنار در پیامبر رحلت از اب پسخبّ 1.سوزاند را گوشتم و پوست
 او. داشت حضور، بود بیمار سخت که صفّین جز به حضرت آن هاى جنگ در صادقانه

 ایستاد او مزار بر على، مؤمنان امیر. درگذشت سالگى 73 سن به هجرى 37 سال در
 . کردبیان   اش باره در را ها توصیف برترین و گریست و

 استقامت بالل بن رباح حبشي:. 2

یداری و استقامت او فراموش نکرده، نمونه دیگر این استقامت که تاریخ هرگز پا

که زیر آفتاب سوزان مکه، است  امية بن خلفغالم ، استقامت بالل بن رباح حبشی
صدایی دیگر از ، «أحد، أحد»گرفت و به جز فریاد ها قرار میترین شکنجهتحت شدید

ورقة بن داد که ثیر قرار می، چنان اطرافیان را تحت تأاستقامت بالل. شدوی شنیده نمی
قبر او را ، بمیرد، خوانداگر این بالل در حالی که خدا را می» :گفتمسیحی می نوفل

  2.«جویمزیارتگاه خود قرار داده و به آن تبرک می

 :های دیگر از استقامت یاران رسول خدامونه. ن3

نَهْدِیّه و ،، اُمّ عُبَیْس، زِنّیره، عامر بن فُهیره مانند:؛ در منابع تاریخی یاد شده است 

مسلمانان سران قریش برای بازداشتن تازه 3.شده قریش بودندبردگانِ شکنجهکه دخترش 

گرفتند و گاه استقامت یاران رسول آنان در پیش  با ایتوزانهکینه رفتار، از اسالم

، سمیه و استقامت یاسر. شدمی آنانمنجر به شهادت  مشرکانشکنجه  در برابر خدا

، رهنیّزِ، ابوجهل. انجامید به شهادت آن دودشمنان، زیر شکنجه  4مخزوم از وابستگان بنی

او پایداری و استقامت خود را از  ولی؛ کنیز بنومخزوم را چنان شکنجه کرد که نابینا شد

                                                
 همان. . 1

 . 243، ص 1ق، ج 1409دار الفکر،  :بیروت، اسد الغابةعلی بن محمد الجزری،  ابن اثیر، . 2

 . 177ص م، 1992، للکتاب العامة المصریة عکاشة، القاهرة: الهيئة ثروت تحقيقالمعارف، ابن قتیبه، . 3

 محمد کوشش به، واالعالم التعریف ؛ سهیلی، 28، ص 2ق، ج 1415دار صادر، یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیروت: . 4
 . 172 ص، ق1401، االسالمية الدعوة کليةطرابلس: علی، 
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استقامت یاران آن حضرت در ابتدای بعثت است هایی از نمونهتنها  ،اینها 1.دست نداد

 . که هنوز شناخت کافی از اسالم نداشتند

 : استقامت علي. 4

که توانست ،  ترین نمونه استقامت در بین یاران رسول خدابارزترین و عالی 

است که  پایداری و استقامت حضرت علی، عمل آشکار کند استقامت حقیقی را در

های ویژه در جنگسید؛ بهمردانه دفاع کرد و نهرا در تمام دوران دعوت رسول خدا

اسالم ایشان، زدنی نظیر و مثالهای بیاگر نبود استقامت، با کفار و یهود  رسول خدا

چنانکه فداکاری و استقامت   ؛شدگشت و آیین الهی فراگیر نمیزودی استوار نمیبه

الحدید ابن ابیاست.  بوده زدنیمثال، در مکه  یبانی از رسول خداتابوطالب نیز در پش

   گوید:در این می

ـــول ـــو  فــل ـــٍبُ أبـ ـــهُُ و طـال ُابـُن
ُ

 الــّديُنُ َمـُثـَلُ  َلـمـاُُ
َُفــقاما َشــْخَصاُ 

ُ

ـــذا ـــة  َفــه ـــى آوى ِبـَمـّك َُوحــام
ُ

2ُالـُحـــساما شــــاَمُ ِبـَيـــثرَبُ وهــــذاُُ
ُ

؛ ایستاد نمى برپا و یافت نمى متجس اسالم دین هرگز، نبودند فرزندش و ابوطالب اگر»

 جان پاى تا مدینه در ،(یعل) این و کرد حمایت و داد پناه مکّه در ،(ابوطالب) آن

 .«جنگید

 آثار استقامت 

ِبيُِّ ِإَلى َجْبَرِئيُلُ َجاَءُ»: استفرموده استقامت  در باره امام صادق، در روایتی  النَّ

ِهُ َرُسوَلُ َيا َفَقاَلُ  ُ اللَّ َهُ ِإنَّ ْرَسَلِني َتَعاَلى َوُ َتَباَرَكُ اللَّ
َ
ةٍُ ِإَلْيَكُ أ  ُيْعِطَها َُلْمُ ِبَهِديَّ

َحداُ 
َ
 َقاَلُ َقْبَلَكُ أ

ِهُ َرُسوُلُ ْبر َقاَلُ ِهيَُ َما َوُ ُقْلُتُ  اللَّ  اى: گفت و آمد پیامبر نزد به جبرئیل 3؛ الصَّ

 بهرا  اى هدیه چنین که است فرستاده تو سوى به اى هدیه با مرا خداوند، خدا رسول

                                                
 . 222-221، ص 1. بالذری، انساب االشراف، پیشین، ج 1

، ج 1378، ةالعربيدار احياء الکتب  :تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروتالحدید، شرح نهج البالغه، ابن ابی. 2

 . 84، ص 14

 ق/1379، المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسةالغفاری، قم:  أکبر علی األخبار، تحقیق صدوق، معانی. 3

 . 260ش، ص1338
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 صبر: گفت چیست؟ هدیه آن: عرض کرد  خدا رسول. است نداده تو از پیش کسى

 .« استقامت است و

 در فرهنگ قرآنی عبارت است از:  ،این نوع استقامت آثار و پیامدهایبخشی از 

اند و به سوى آن جایگاه پرشکوه و پرنعمت و زیبا هدایت خواهند  اهل بهشتآنان . 1

ةُِ»؛ شد ْصَحاُبُاْلَجنَّ
َ
ْوَلِئَكُأ

ُ
 .«أ

 مند هاى بسیار خدا بهره همیشه ماندگار خواهند بود و از نعمت، بهشتو در آن . 2

  «.َخاِلِديَنُِفيَها»؛ خواهند گردید

نیایش و در برابر کارهایى است که و این نعمت پرشکوه به پاداش عبادت و . 3

ُِبَماَُكاُنواَُيْعَمُلوَنُ»؛ دادند کرداران در زندگى خویش انجام مى شایسته  .« َجَزاء 

  1.شوندمالئکه الهی بر آنها نازل می ،واسطه این استقامت به. 4

  2.والیت خدای تعالی و ائمه اطهار .5

  3.آرامش و ایمنی از ترس و اندوه. 6

 4.سایر برکات الهی در دنیا مندی از روزی فراوان وبهره. 7

  5.مندی از بهشت جاودان الهی در آخرتبهره. 8

الهی  محبت و  رستگاری ، پیروزیهای فرشتگان الهی، . افزون بر این، دریافت بشارت9

 .شودنی استفاده میآاز آثار استقامت است که از آیات قر نیز

 در، اساس این بر آدمیان تربیت و استقامت اهمیت و جایگاه بیان براى کریم قرآن در

 حق محبوب، صابر هاى انسان و شده تشویق و توصیهپایداری  و صبر به آیه پنجاه

از جمله این موارد  6.است شده یادآورىنیز  آن شگفت آثار و نتایج و اند شده فىمعر

                                                
 ... .« الْمَالئِکَةُ عَلَيْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ ِِنَّ: »30آیه  سوره فصلت، . 1

 . 509 فرات، پیشین، ص کوفی، تفسیر. 2
 «تَحْزَنُوا. ال وَ تَخافُوا أَالَّ: »30آیه  سوره فصلت، . 3

 «.غَدَقاً ماءً لَأَسْقَيْناهُمْ الطَّریقَةِ عَلَ  اسْتَقامُوا لَوِ أَنْ وَ: »16آیه  سوره جن، . 4

 «تُوعَدُونَ. کُنْتُمْ  الَّتی بِالْجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ: »30آیه  سوره فصلت، . 5

 . 671، ص 1 ، پیشین، ج «عملى منطق»نبوى  دلشاد تهرانی، سیره. 6
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. اشاره کرد 263 ه، آیهسجدو  962 هآی، نحل 1؛24، آیه رعد :هایتوان به آیات سورهمی

 4.کند مى معرفى استقامت و صبر را پیروزى و شرط نصرت قرآن کریم همچنین

ی داشته باشند، آمده کسانی که استقامت ایماندر منزلت در روایات دینی  ،عالوه بر قرآن

 : است

َُُلْوُُُجْنَدٍبُُاْبَنَُُيا» نَّ
َ
ُهُمَُُوُُاْلَمََلِئَكةَُُُلَصاَفَحْتُهُمُُاْسَتَقاُمواُِشيَعَتَناُأ َُوَُُنَهاراُ َُْلَْشَرُقواَُوُُاْلَغَماُمَُُْلََظلَّ

َكُلوا ْرُجِلِهْمَُُتْحِتُُِمْنَُُوَُُفْوِقِهْمُُِمْنَُُْلَ
َ
ُلواَُلَماَُوُُأ

َ
هََُُسأ َُُشْيئاُ ُاللَّ ْعَطاُهمُِإلَّ

َ
اگر ، اى پسر جندب 5؛أ

ابرها  [به هنگام آفتاب] کنند و رشتگان با آنان مصافحه مىف، بورزندشیعیان ما استقامت 

بارد تا  باران نیز شب مییعنی )شود شان آفتابی میهایو روزاندازند  بر سرشان سایه مى

فرستد و هیچ  شان روزى مىو از باالى سر و زیر پا برایروز آنها آفتابی باشد( 

 .«کند که به آنها عطا مى، مگر اینکنند درخواستى از خدا نمى

ُشيَعَتناُاْسَتقاُمواَُوُ»در روایت دیگری آمده است:  َنّ
َ
 6«الطير. َمنِطَقُ َْلسَمعتُهم َلْوُأ

ُ» :فرموده امام صادق ْهَلُ ِإنَّ
َ
ُ أ ةٍُ ِفي َكاُنوا ُمْنُذُ َيَزاُلوا َلْمُ اْلَحقِّ َما ِشدَّ

َ
ُ أ ةٍُ ِإَلى َذِلَكُ ِإنَّ  ُمدَّ

 تىمد ،سختى که بدان امّا؛ اند بوده سختى در پیوسته ،حق اهل 7؛َطِويَلةٍُ َعاِفَيٍةُ َوُ َقِليَلٍةُ

 .«همراه است طوالنى آسایش با، کار عاقبت و دارد کوتاه

 عوامل استقامت 

عواملی . داشته باشد یممکن است عوامل و موانع، له دیگریأاستقامت نیز مانند هر مس

ژده  م 9،  دشمنانآوری پاداش استقامت و پایداری در جهاد با یاد 8،مانند: یاد خدای تعالی

                                                
  «الدَّارِ. عُقْبَ  فَنِعْمَ صَبَرْتُمْ بِما عَلَيْکُمْ سَالمٌ». 1
 « یَعْمَلُونَ. کانُوا ما بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ صَبَرُوا الَّذِینَ لَنَجْزِیَنَّ وَ». 2
 «.صَبَرُوا بِما ِِسْرائِيلَ بَنِی  عَل   الْحُسْن  رَبِّکَ کَلِمَتُ تَمَّتْ وَ». 3
 .« یَغْلِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکُمْ یَکُنْ ِِنْ الْقِتالِ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ حَرِّضِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا»: 5سوره انفال، آیه . 4

 . 302 ق، ص1404اسالمی،  نشر :غفاری، قم علی اکبر کوشش بهالعقول،  حرانی، تحف. 5

 . 177ص  م،  1919  رضا، قم: انصاریان، المناقب، تصحیح علوان، نبیل فی محمد بن علی، الثاقب ابن حمزه طوسی، . 6

 . 255ص  ، 2ق، ج 1407، اإلسالمية الکتب دارمحمد آخوندى، تهران:  غفارى و اکبر على کلینی، الکافی، تصحیح. 7

 .« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ِِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا و اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِيراً: »45، آیه نفالاسوره . 8

 . 146سوره آل عمران، آیه . 9
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آوری امدادهای الهی مانند آنچه در جنگ بدر و حنین دیا 1،به بهشت از سوی فرشتگان

، آگاهی و دعا و نیایش 5،داریزندهشب 4،و توکل به خدای تعالی 3ایمان  2،اتفاق افتاد

. در این میان، منان شودؤموجب استقامت م، تمسک به قرآن کریم توجه ونیز و  بصیرت

در  دلیل،باشد و به همین  برخورداراز ارزش و اهمیت بیشتری بصیرت امل شاید ع

ْبِرُ: »مده استآ روایات ُاْلَصّ َُو ُاْلَبَصِر َُاْهُل ُِاَلّ ُاْلَعَلَم ُهَذا تواند پرچم دین را نمی؛ لَُيْحِمَل

، مگر کسی که همراه استقامت ایمانی، دوش بکشده حمل کند و این بار سنگین را ب

 .«را هم داشته باشدبصیرت دینی 

                                                
 . 30سوره فصلت، آیه . 1
 . 11سوره انفال، آیه . 2

 . 139آیه  سوره آل عمران، . 3
 . 122آیه  سوره آل عمران، . 4

 . 10-5سوره مزمل، آیه . 5


