
 

 

 وزری؛ بررسی عوامل و آثار آن در قرآن استقامت در دین

* ادهایسفاالسالموالمسلمینایسفحجت

 مقدمه
ُل َعَ يِهُم للَمَّل»فرماید:  خداوند می ُ  ُثمَّ لسَتقمول َتَتَنزَّ َنا لل ه ََ قالول َربُّ ذي َکُة َلاه َتخافول و ا َتحَزننول ئللَّ

َُ َلوِلياُؤُكم ِفی تی ُكنُتم ُتوَعُدوَن، َنح ِة للَّ نيا وَلبشرول ِبالَجنَّ و ِفی لَلِخَرِة َوَلُکنم فيهنا منا  للَحيوِة للدُّ
عوَن، ُنُزًا ِمَ َغفوٍر َرحيٍم  کسهانی کهه گفتنهد پروردگهار مها  1«:َتشَتهی َلنُفَسُکم َوَلکم فيها ما َتدَّ

شوند که نترسید و غمگهین  خداوند یگانه است، سزس استقامت کردند، فرشتگان بر آنها نازل می
که به شما وعده داده شده اسهت. مها یهاران و مهددکاران مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی 

شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و برای شما هرچهه بخواهیهد، در بهشهت فهراهم اسهت و 
شود. اینها به عنوان پهذیرایی از سهوی خداونهد غفهور و رحهیم  هرچه طل  کنید، به شما داده می

 است.
ای به اهداف بلنهد،  در دستیابی هر فرد و جامعهاستقامت و پایداری از عوامل مهمی است که 

و مؤمنان را به پایهداری و اسهتقامت  رو خداوند پیامبر اکرم ای دارد؛ از همین کننده نقش تعیین
اسهتقامت در  3کنندگان اختصاص داده است. و آ ارارزشمندی را برای استقامت 2فرمان داده است

ای  ای که بهه تعبیهر ابهن عبهاس ههیچ آیهه به گونه مکت  اسالم دارای جایگاه بسیار مهمی است؛
نهازل نشهد؛  بر پیهامبر خهدا 4«َولسَتِقم َكما ُلِمرت»تر از آی  امر به استقامت  شدیدتر و مشکل

أاَلا َُّأِ ا»بنابراین هنگامی که اصحاب از آن حضرت پرسیدند:  ْيأکااِةيأَلاَفأااَبسو َُ َةأْدا ْسأَ َعاِإ
                                                           

 استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. *
 .32ه  30. فصلت:1
ْرَت َو َمْن تاَب َمَعک. »2 ْم کما ُأم  ْرت»(؛ 112)هود: « َفاْسَتق  ْم َکما ُأم   (.15)شوری: « َو اْسَتق 
 .32ه  30. فصلت:3
 .112. هود: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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َبْتِنىاةوا ؟اةاَلاَشيه ْيبو ا  ُشه چرا به این زودی موهای شما سفید شهد و آ هار پیهری  1...«: اٌقا ا َُا ِةَع و
در شما نمایان گشته است؟ فرمود: مرا سوره هود و واقعه ... پیر کرد. آن حضرت بعد از ن ول این 

دامن به کمر ب نیهد، ]کهه وقهت کهار و تهالش اسهت[ و نقهل شهده اسهت بعهد از آن »آیه فرمود:
 2«.ان دیده نشدهرگ  خند پیامبر

 معناشناسی استقامت
با توجهه بهه معنهای قیهام و  3معنای اعتدال است. به« ق و م»مصدر باب استفعال از « استقامت»

 اند: معنای طل  که در باب استفعال وجود دارد، مفسران تعاریف زیر را برای استقامت بیان کرده
ت پیهامبر و حکهم  الف( استقامت به معنای  بات و استمرار در عمل به کتاب خداونهد و سهنف

 4عقلی است.
بودن بر صراط مستقیم یعنهی در  نمودن به تمام حقوق است. مالزم ب( حقیقت استقامت وفا

طور اعتهدال و حهد وسهط  تمام حرکات و سکنات و گفتار و افکار و غیر اینها مشی و حرکهات بهه
 5واقع گردد.

خود بخواهد دربارۀ آن امر قیهام نمایهد،  ج( استقامت انسان در یک کار این است که از نفس
طوری که دیگر فساد و نقص به آن راه نیابد و به حهد کمهال و تمامیهت خهود  آن را اصالح کند؛ به

 6برسد.

 تبیین استقامت در کالم اهل بیت
نا لل  »بعد از تالوت  پیامبر اسالم ََ قالول َربَّ ذي گروهی ایهن سهخن را گفتنهد، »فرمود:  7...«َللَّ

چنهان بهه آن تهداوم دههد تها  سزس بیشتر آنها کافر شدند؛ اما کسی که این سهخن را بگویهد و هم
در حهدیثی دیگهر از پیهامبر  8«.مرگش فرا رسد، او از کسانی است که بر آن استقامت کرده اسهت

                                                           

 .405، ص 5، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .408، ص 4، ج الدر المنثورالدین سیوطی،  . جالل2
 .498، ص 12ج  لسان العرب،. ابن منظور محمد بن مکرم، 3
 .301ص  تفسیر الکاشف،. محمدجواد مغنیه، 4
 .320، ص 6، ج مخزن العرفان در تفسیر قرآنبیگم امین اصفهانی،  . سیده نصرت5
 .161، ص 11ج  المیزان فی تفسیر القرآن،ایی، . سیدمحمدحسین طباطب6
 .30. فصلت: 7
سهتقاَم علیهها. »8 َمهن ا  ی َیُموَت َفهو م  اُس، ُ م َکَفَر َاکَثُرهم، َفَمن قاَلها َحتف )عبهدعلی عروسهی حهوی ی، « قد قالها النف

 (. 547، ص 4، ج تفسیر نور الثقلین
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دستوری به من ده که بهه آن »آمده است که شخصی خدمت ایشان عرض کرد:  گرامی اسالم
فرمود: بگو پروردگار من خداسهت و بهر  نیا و آخرت اهل نجات شوم. پیامبرچنگ زنم و در د

ترین چی ی که بایهد از آن بترسهم، چیسهت؟  کاین گفت  خود استقامت نما. سزس پرسید خطرنا
 1«.فرمود: اینبا اشاره زبانش را گرفت و  پیامبر

نا لل ن »بعد از تالوت آی   امیرمومنان علی ََ قالول َربَّ ذي در تبیهین معنهای اسهتقامت ...«  َللَّ
ه" است ؛اکنون بر سر این سخن پایمردی کنیهد، بهر انجهام »فرمودند:  شما گفتید پروردگار ما "اللَّ

دستورهای کتاب او و در راهی که فرمان داده، و در طری  پرستش شایسته او اسهتقامت بهه خهرج 
 2«.ید و هرگ  با آن مخالفت نکنیددهید، از دایره فرمانش خارج نشوید، در آیین او بدعت مگذار

اسهتقامت همهان »فرمود: « استقامت»در پاس  سؤال از تفسیر امام علی بن موسی الرضا
این تفسیر بدان معنی نیست که مفهوم آیه در مسهئل  والیهت  3«.روش والیتی است که شما دارید

خهط توحیهد و ، ضهامن بقهای خالصه شود، بلکه از آنجا که پذیرش رهبری ائمه اههل بیهت
 روش اصیل اسالم و ادامه عمل صالح است، استقامت را به این معنی تفسیر فرموده است.

بنابراین استقامت و مقاومت منحصر به رویارویی در میادین جنگ و نبرد نیست و دربرگیرندۀ 
رۀ رهبهر معظهم انقهالب دربها 4شود. زننده توازن و تعادل می هر نوع مقاومت در برابر عوامل برهم

معنای مقاومت چیست؟ معنای مقاومت این است کهه انسهان یهک »فرماید:  معنای مقاومت می
داند و در این راه شروع به حرکت کند  داند، راه درست می راهی را انتخاب کند که آن را راه ح  می

هف کنهد؛ ایهن معنهای مقاومه ت و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوقف
 5«.است

 آثار استقامت
استقامت و پایداری در راه ح  و اجرای دستورات الهی بر اساس آیات کریمه قرآن دارای آ هار 

 شود. و برکات ارزشمند دنیوی و آخروی است که در ادامه به مواردی از آن اشاره می
                                                           

 .254، ص 8ج  روح البیان،. اسماعیل حقی بروسوی، 1
ه" فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی الطریقا الصهالحا مهن عبادتهه،  هم ال تمرقهوا . »2 و قد قلتم "ربنا اللف

 (.176)نهج البالغه، خطبه « منها، و ال تبتدعوا فیها، و ال تخالفوا عنها
ه ما انتم علیه. »3  (.17، ص 9، ج مجمع البیان)فضل بن حسن طبرسی، « هی و اللَّ
 .21و  20، ص اثر حزب الله فی تلوبر فکر المقاومه و اسالیبها فی المنلقه العربیهطل  شقور و رفقه نبیل، . م4
 .2/3/98ای، بیانات،  . سیدعلی خامنه5



290    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 مندی از امنیت و آرامش . بهره1

، بشارت به امنیت و آرامش از سوی مالئکهه های استقامت بر صراط مستقم توحیدی یکی از  مره
 فرماید:  است؛ در نتیجه ترس و غم از افراد و جامع  اسالمی رخت برمی بندد. خداوند می

ُل َعَ ْيِهُم لْلَمَّلِئَکُة َأاَّ َتخاُفول َو ا َتْحَزُنن» ُ  ُثمَّ لْسَتقاُمول َتَتَنزَّ َنا لل َّ ََ قاُلول َربُّ ِذي  1«: ولِإنَّ للَّ
هیچ انحرافهی بهر ایهن سهخن  نا کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سزس بهیهما

 آیند که نترسید و اندوه مدارید.  قدم ماندند، فرشتگان با این پیام بر آنان فرود می  ابت
خوف ]تهرس[ از چیه ی اسهت کهه ممکهن »در تمای  میان خوف و ح ن در آیه گفته شده است: 

تهرس نهاظر بهه آینهده و  2«.ه[ از چی ی است که واقع شده استاست واقع شود؛ ولی ح ن ]اندو
 خوف ناظر به گذشته است.

كْم »ای دیگر نی  به این آ ار استقامت اشاره شده اسهت:  در آیه ُقنول ا َيُضنرُّ َو ِإْن َتْصنِبُرول َو َتتَّ
َ  ِبما يْعَمُ وَن ُمِحيٌط  ههای آنهها اسهتقامت کنیهد و وزیت اگر در برابهر کینهه 3«:كْيُدُهْم َشْي ًا ِإنَّ لل َّ

ای   های خائنان  خود بهه شهما لطمهه توانند به وسیل  نقشه دار باشید، آنان نمی پرهی گار و خویشتن
 کنید، کامال  احاطه دارد. وارد کنند؛ زیرا خداوند به آنچه می

روط های شوم دشمنان، مشه داشتن مسلمانان در مقابل نقشه شود آرامش از این آیه فهمیده می
بهه  4شود. به ایستادگی و هوشیاری و داشتن تقوا است و فقط در این حالت امنیت آنان تضمین می

ترین آ هار و  شدن کید دشمنان و تأمین امنیت و آرامش مسلمانان از جمله مهم عبارت دیگر خنثی
 های کاربست راهبرد مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است. برکت

با همین مضمون، بیانگر آن است کهه اگهر جامعه  اسهالمی بهر « حقافا»آی  سی دهم سورۀ 
قدم بماند و مقاومت کند، از هرگونه ترس و اندوهی در امان  هیچ انحرافی  ابت آرمان توحیدی بی

ورزند و خداوند به پهاداش  خواهد بود؛ زیرا مؤمنان بر اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه استقامت می
   5دارد. های آنان بر می ن بخشیده است و غم و ترس را از دلآن، آرامش خاطر به آنا

شهان  شوند و آنان را در مسیر زندگی طبرسی باورمند است فرشتگان بر اهل استقامت وارد می
                                                           

 .30. فصلت: 1
 .58، ص 5، ج مجمع البحربن. فخرالدین طریحی، 2
 .120. آل عمران: 3
 .66، ص 3 ، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 4
، 26 ، ج التحربنر و التننوبر؛ محمد بن طاهر ابن عاشهور، 273، ص 13ج  التفسیر القرآني،. عبدالکریم خطی ، 5

 .24ص 
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بار نخواههد بهود، بلکهه  بخشند؛ حضور فرشتگان فقط یک رسانند و به آنها دلگرمی می یاری می
شهان کننهد و بها  وحی  آنها را مضهاعف سهازند، یاریحضوری دائمی است بر اهل استقامت تا ر

همدلی و همراهی، ح ن و اندوه را از آنان برطرف نمایند. اینکه به مؤمنان به دوستی فرشهتگان در 
دنیا و آخرت مژده داده شده است و اینکه در بهشت آنچه را بخواهند برای آنها آماده است، دال بهر 

تهرین  های خدا و از پرارج ترین عبادت ایمان و عمل از شریفاین است که استواری و پایداری در 
   1«.ها و درج  نهایی کمال در آن است مسلک

 مندی از رزق فراوان . بهره2

های الهی اسهت، از  هایی همچون باران که خود سرچشم  بسیاری از نعمت برخورداری از برکت
َوأن َلنِو لسنَتقاُمول َع نی »فرمایهد:  دیگر آ ار استقامت و پایداری در راه ح  است. خداونهد مهی

ريَق  َاَسَقيناُهم ماًء َغَدقًا َلَنفِتَنهم في  َِّ تردید اگر ]انس و جن[ بر راه راسهت اعتقهاد و  بی  2«:لل
های مادی و معنوی سهیراب سهازیم تها  یقین آنها را از آب فراوان و برکت عمل استقامت ورزند، به

 باره آزمایش کنیم. آنها را دراین
در این آیه، طریق  اسالم است و اسهتقامت بهر « طریقه»عالمه طباطبائی معتقد است مراد از 

معنای مالزمت و  بات بر اعمال و اخالقی است که ایمان به خدا و آیهات او اقتضهای آن  طریقه به
بخواههد  مَثلی باشهد کهه« َاَسَقيناُهم ماًء َغَدقاً »را دارد. بعید نیست از سیاق استفاده شود جمل  

کنهد؛ چهون خهدای  هم این احتمهال را تأییهد می« َلَنفِتَنهم في »توسعه در رزق را برساند. جمل  
کند؛ پس استقامت در طریقه، وسعت رزق فهراوان  متعال غالبا  با توسعه رزق بندگان را امتحان می

جسهمانی،  معنی اعهم اراده شهده اسهت؛ زیهرا آب  مهادی  « ماء»شاید مقصود از  3را در پی دارد.
ی است و آب  رحمت که از سرچشمه فیض الهی تهراوش نمایهد،  حیات بخش بدن و طبیعت مادف
آمدن آن قلبی است که با متانت و  بخش دل مرده انسانی است و محل پیدایش و جای فرود حیات

استقامت و پایداری در طری  توحید و ایمان و تقوا همراه باشهد. کسهی کهه طاله  چشهیدن آب 
 4معرفت و محبت الهی است، باید ایمان او با متانت، استقامت و بردباری تهوأم گهردد. رحمت و

ْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً » در روایتی از امام علی به پرشدن قلوب آنان با ایمان معنا شده اسهت: « ََلَ
                                                           

 .32، ص 4، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .17ه  16. جن: 2
 .47، ص 2، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .148، ص 14، ج زن العرفان در تفسیر القرآنتفسیر مخبیگم امین اصفهانی،  . نصرت4
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ا» َُ أا َُ ف ا ْْلِ مو اَكهو
َّو شهود،  ائمهه آموختهه میبه علم کثیری که از  در روایت امام صادق 1«.َأَْشَ ْكَنااةو

ُه ِا»معنا شده است:  ِئ اِمَنا ْأَ اَن و ُو ْماِعًَُّْااَكِثي ً اَفَتَعَّه َفْدَناةو اَأَ  2«.َمْعَناهو
تهوان دریافهت در برابهر هجهوم  جمع بیان شده است، می« َوأن َلِو لسَتقاُمول»با توجه به اینکه 

مقاومت فهردی جوابگهو نیسهت. دشمنان همگان باید استقامت گروهی و جمعی داشته باشند و 
ویژه کشهورهای  های فرهنگی خهود نهاتوانی و رکهود و سسهتی را بهه جوامهع بهه دشمنان با تهاجم

بردن  اسهارت گرفتن نمادهای فرهنگی، سهعی در به سخره کنند و با تضعیف و به اسالمی تلقین می
قبیهل اسهتراق سهمع، ههای دشهمنان از  ها و ظلم عقیدتی و فرهنگی بر آنها هسهتند. تالش انسان

ری ی دقی ، تهدید و تردید در باورهای دینی و ... اسهت کهه تنهها راه  ساختن سخنان دروغ، برنامه
های فرهنگهی  های فرهنگی خود و آگاهی از توطئه ها با تعمی  مؤلفه مبارزه با آنها، استقامت ملت

 و غیرفرهنگی محسوس و نامحسوس دشمن است. 
 هی و پیروزیمندی از نصرت ال . بهره3

مندی از نصرت الهی و پیروزی بر دشمنان از دیگر آ ار پایداری و استقامت امت اسهالمی در  بهره
های الهی است. خداوند متعال در قرآن کریم بارها مسلمانان را به پیهروزی و  مسیر دفاع از ارزش

ْعَ نْوَن  َو ا تِهُنول َو »فرماید:  دهد و می می  شان مژده رستگاری بعد از استقامت ا َتْحَزُنول َو َأْننُتُم لَْلَ
 ََ و سست نشوید و غمگین مگردید و شما برتر و پیروزیهد، اگهر ایمهان داشهته  3«:ِإْن كْنُتْم ُمْؤِمِني

باشید. این آیه بر له وم اسهتقامت و پرهیه  از هرگونهه سسهتی در مقابهل دشهمنان داللهت دارد و 
 کند. و ایستادگی معرفی میهمچنین پیروزی بر دشمن را نتیج  مقاومت 

ُهم ُهُم للفاِئِزون»ای دیگر آمده است: در آیه ی َجَزيُتُهم للَيوَم ِبما َصَبُرول َلنه حقها کهه مهن  4«:إنه
 امروز آنها را در مقابل صبرشان پاداش خواهم داد که آنها همه کامیابند. 

ج  آن را فالح و پیروزی بیان ای دیگر نی  بندگان را به استقامت ترغی  نموده است و نتی در آیه
ُکنْم ُتْفِ ُحنوَن »کرده اسهت:  نَ  َلَع َّ ُقنول ٱل َّ ول َوٱتَّ ُِ ََ َءلَمُنول ٱْصِبُرول َوَصاِبُرول َوَرلِب ِذي َها ٱلَّ ای  5«:َيا َأيُّ

اید، شکیبایی ورزید و دیگران را نی  به شکیبایی وادارید ]و در برابهر دشهمن  کسانی که ایمان آورده
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 کنید و مرزداری نمایید و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید. پایداری[ 
 فرماید:  عالمه طباطبایی در ذیل این آیه می

ها را تحمل کنند و هر یک صبر خهود را  مصابره یعنی جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت»
به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست، دست بهه دسهت 

تک افراد نیروی یکدیگر را به  شود تک أ یر صبر بیشتر گردد؛ چون باعث میهم دهد و ت
هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است؛ چهون 

کردن نیروی مقاومهت افهراد جامعهه در برابهر شهداید؛ امها  مصابره عبارت بود از وصل
تنها نیهروی مقاومهت در برابهر  ها، امها نههکردن نیرو مرابطه عبارت است از همین وصل

شداید، بلکه هم  نیروها و کارها در جمیع شئون زندگی دینی چه در حال شدت و چهه 
در حال رخا و خوشی. مراد از مرابطه این است که جامعهه بهه سهعادت حقیقهی دنیها و 

مهن و تهو تنهایی و علم  آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد، گو اینکه صبر من و تو به
آورد و نهه  تنهایی بعضی از سعادت را به ارمغان مهی تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به به

همه آن را و بعضی از سعادت، سعادت حقیقی نیست؛ به همین دلیل دنبال سه جملهه: 
اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمود: و اتقوا الله لعلکم تفلحهون کهه البتهه منظهور از ایهن 

   1«.تام حقیقی است فالح هم فالح
 آورد استقامت اشاره شده است:  به این دست« انفال»همچنین در سورۀ 

نُکْم ِعْشنُروَن َصناِبُروَن َيْغِ ُبنول » ََ َعَ ی ٱْلِقَتاِل ِإن َيُکَ ِمه ِض ٱْلُمْؤِمِني ِبیُّ َحِره َها ٱلنَّ َيا َأيُّ
اَئٌة َيْغِ ُبول َأْلًف  نُکم ِمه َِ َوِإن َيُکَ ِمه َيْفَقُهنوَن ِماَئَتْي ُهْم َقْوٌم اَّ ََ َكَفُرول ِبَأنَّ ِذي ََ ٱلَّ ای  2«:ا ِمه

پیامبر، مؤمنان را به جهاد ترغی  کهن کهه اگهر از شهما بیسهت نفهر شهکیبا باشهند، بهر 
کنند و اگر از شما یکصد تن باشند، بر ه ارتن از کسانی کهه کفهر  دویست نفر غلبه می

 فهمند. گروهی هستند که نمیگردند؛ زیرا آنها  اند پیروز می ورزیده
صِ ا»فرمایند:  باره می نی  دراین حضرت علی ىا ُنه َُ ا قَعىاِ  بَ اَفِاَن  و پایهداری » 3«:َ  سَتشِع و  ا ُصه

 و استقامت را پیشه خود سازید که این خصلت مایه پیروزی است.
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 فرمایند:  باره می رهبر معظم انقالب دراین
ای دارند، متکی به خدا هسهتند، متوکهل علهی اللهه  ی ههایی که فکری دارند، انگ ملت»

ایستند و خدای متعال به آنها کمک خواهد کرد. این سنت الهی اسهت اگهر  هستند، می
های طهاغوتی و مسهتکبر پیهروز خواهنهد  ها بایستند بر همه سهازوبرگ قهدرت مسلمان

   1«.شد
 فرمایند:  ایشان در جایی دیگر می

ورزیدن در این راه و تحت  استقامت کردن یعنی  بات 2دارد،در دو جای قرآن "استقم" »
تأ یر عوامل گوناگون قرارنگرفتن، راه راه همواری نیست. راهی است که پیغمبران در آن 

  3«.راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند
انهد،  ر کردهای که افراد آن با هم مرتبط هستند و با یکدیگر پیوند اجتماعی برقرا رو در جامعه از این

توانند با استقامت در برابر تهاجم دشمنان و ارتقای سطح فرهنگی بینشهی خهود، جامعهه را از  می
های الههی  یوغ استکبار و استعمار نجات دهند و امید به پیروزی و نصرت الههی و تحقه  وعهده

 دربارۀ صابران داشته باشند.

 عوامل تحکیم و تقویت استقامت

 . ایمان1

 فرمایند:  ر نقش ایمان در حصول روحیه استقامت مید امام صادق
ْاةوا» َُ ْؤِمَنا ُو ُْ ا  ُه َ  إ اَباَتَايه اْقِخَلا ُن 

و
َحِدْفِداإن  ُْ َ ا  كو ازو ُه َحِدْفِداإ ُْ ِ ا  كو اِمْنازو َشدُّ

َ
ْؤِمَنا  ُو ُْ ا  ُه اإ أمه ِتألاثو

أ وا ْ َةَّْبو ْماَفَتَايه َُ ِتَلا اةو مه ِشَ ثو ترنهد؛ چراکهه آههن  ن محکمافهراد باایمهان از قطعهات آهه 4«:نو
کند؛ اما مؤمنان اگهر کشهته شهوند و سهزس زنهده  هنگامی که وارد آتش شود، تغییر می

  .شود شوند و باز کشته شوند، تغییری در روحیه آنها پیدا نمی
کوشهند  ویژه جمعهی وجهود دارد. دشهمنان همهواره می مشکالت همواره در زندگانی فهردی و بهه

رو کنند تا مردم خسته و از ادام  راه مأیوس شوند؛ اما افهردی باایمهان در جامعه را با مشکالت روب
داننهد در راه اطاعهت از خهدا و  شوند؛ زیهرا می پرتو ایمان خود در برابر انبوه مشکالت تسلیم نمی
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داری و ایستادگی کنند و از هیچ امهری  برای سربلندی و عظمت اسالم و کشورشان باید خویشتن
 نهراسند.

 بودن قلب ه. زند2

ای نگرفته اسهت،  پیمودن مسیر الهی با قلبی که در آن نور الهی جای ندارد و از حیات معنوی بهره
توان به این مطلوب نایل شد که صاح  قلبی بها حیهات معنهوی  پذیر نیست؛ در حالی می امکان

صهل بودن و حیهات قله ، اسهتقامت حا بها زنهده»فرماینهد:  بهاره می دراین بود. امهام صهادق
   1«.شود می

 . استفاده از عقل3

دههد. اسهتقامت در راه دیهن همهان  انسان با عقل خود خیر و شر و ح  و باطهل را تشهخیص می
اَم »فرمایهد:  می مداومت بر تشخیص راه ح  است. امام علهی َْ أِلاَ َِلْسأِت ْْ َع ُْ اَ  َو أَ  َُ میهوۀ  2«:َث

 خرد، استقامت است.
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