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!یبخشنده او از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو ! منحرف مگردان) از راه حق(را، بعد از آنکھ ما را ھدایت کردی، دلھایمان! پروردگارا«

و جدا نشدن از مسیر ھدایت را فکرىاز انحراف مصونیّتدر علم، از پروردگار، راسخین) ۱
)ھدیتنااذبعد قلوبناتزغال ربّنا... یقولونالعلمفىالّراسخونو (.خواھانند

)رحمةلدنکمن لناوھب... ربّنا(.ویژه از پروردگار ھستندرحمتى، خواھان ژرفنگرعالمان -۲

)در علمراسخینحتى(ھمگان براىخطر انحراف پس از ھدایت، -۳

استوار ماندن در مسیر ھدایتبراىنیاز انسان بھ امداد پروردگار، -۴

لعلمافىالّراسخونو (.از جانب خداوند استھدایتى، )متشابھاتمحکمات و (قرآن تمامىایمان بھ -۵
بھ کل امنّا«ز پس ا» ھدیتنا«جملھ )ھدیتنااذبعد قلوبناتزغال ربّنا... ربّناعندبھ کل من امنّایقولون

.قرآن باشدتمامىبھ ایمانشانبراىتفسیرىتواند مى، »ربّناعندِمن



ا«: سوره بقره در رابطھ با ثبات قدم فرموده است۲۵۰خداوند متعال در آیھ  بََرُزواْ َولَمَّ
؛ و افِِرینَ اْلکَ اْلقَْومِ َعلَىَوانُصْرنَاأَْقَداَمنَابِّتْ َوثَ َصْبًراَعلَْینَاأَْفِرغْ َربَّنَاقَالُواْ َوُجنُوِدهِ ِلَجالُوتَ 

شکیبایىما ] دل ھاى[شدند گفتند پروردگارا بر روبھ روسپاھیانشو جالوتبا ھنگامى کھ
.»فرماىما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز گام ھاىفرو ریز و 

بھ منزلھ سر ایمانصبر•

:روزه تمرین صبر•

۲۰۰آل عمران ...اصبرواامنواالذینیا ایھا •
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صبر به منزل سر و عانل اولیه/اصلی . اما در عین حال دیگر صفات مومنین نیز به ثبات قدم کمک میکنه .. 



ثبات قدم استمومنینوصفاتاز اثار ایمان 

ْنیَااةِ اْلَحیَ فِیالثَّابِتِ بِاْلقَْولِ آَمنُواْ الَِّذینَ ّ�ُ یُثَبِّتُ «: می فرمایدسوره مبارکھ ابراھیم کھ ۲۷آیھ • الدُّ

:  می فرمایداین آیھ : اشاره کرد و افزود» َشاءُ یَ َماّ�ُ َویَْفعَلُ الظَّاِلِمینَ ّ�ُ َویُِضلُّ اآلِخَرةِ َوفِی

آن رااستوار کھ سخنىدنیا و در آخرت با زندگى، در آورده اندرا کھ ایمان کسانىخداوند 

و آنان کندمى افگمراھىرا در ) کفرپیشگان(و ستمکاران مى داردپایدار ایمانشانبر پذیرفتھ اند

کھ بخواھد انجام کارىو خدا ھر مى کندبھ حیات پاک دنیا و آخرت محروم دستیابىرا از 

.»مى دھد
بھ تخلقمرار اصلی تحصیل ثبات قدم و یافت این استراھکارپس بھ نوعی میتوان نتیجھ گرفت •

استامدهاز است کھ در قران کریم مومنیناخالق و صفات 



مومنینصفات 

سوره ۱۰تا ۱ایاتمومنینصفات •
مومنون

)77تا 63آیات (سوره فرقان •

نماز •
انفاق/زکات•
دوری از لغو•
پاکدامنی•
رعایت امانت و عھد•

تواضع و فروتنی•
دوری از لغو•
شب زنده داری•
دوری از شرک•
دوری از گناھان بزرگ مثل قتل و زنا•
عدم شھادت باطل•
گذشت •
الھیایاتدر ) درس گرفتن از(تفکر •
میانھ روی•
دعا•



]۳۵تا۱۹آیات:)۷۰(المعارجسوره

ْنسانَ إِنَّ  ً ُخِلقَ اْإلِ ً الشَّرُّ َمسَّھُ إِذا)۱۹(َھلُوعا ً اْلَخْیرُ َمسَّھُ إِذاوَ )۲۰(َجُزوعا وَ )۲۳(دائُِمونَ َصالتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ )۲۲(اْلُمَصلِّینَ إِالَّ )۲۱(َمنُوعا
قُونَ الَِّذینَ وَ )۲۵(اْلَمْحُرومِ وَ ِللسَّائِلِ )۲۴(َمْعلُومٌ َحقٌّ أَْمواِلِھمْ فِيالَِّذینَ  ینِ بِیَْومِ یَُصّدِ َعذابَ إِنَّ )۲۷(ونَ ُمْشِفقُ َربِِّھمْ َعذابِ ِمنْ ھُمْ الَِّذینَ وَ )۲۶(الّدِ
فَأُولئِكَ ذِلكَ َوراءَ اْبتَغیفََمنِ )۳۰(َملُوِمینَ َغْیرُ َفإِنَُّھمْ أَْیمانُُھمْ َملََكتْ ماأَوْ أَْزواِجِھمْ َعلیإِالَّ )۲۹(حافُِظونَ ِلفُُروِجِھمْ ُھمْ الَِّذینَ وَ )۲۸(َمأُْمونٍ َغْیرُ َربِِّھمْ 

فِيأُولئِكَ )۳۴(یُحاِفُظونَ َصالتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ وَ )۳۳(قائُِمونَ بَِشھاداتِِھمْ ُھمْ الَِّذینَ وَ )۳۲(راُعونَ َعْھِدِھمْ وَ ِألَماناتِِھمْ ُھمْ الَِّذینَ وَ )۳۱(العاُدونَ ُھمُ 
)۳۵(ُمْكَرُمونَ َجنَّاتٍ 

مرادكھاستاینقرینھدخو"می كنندمحافظترانماز":فرمودهاینكھو.است"نماز-صالة"جمع"صلوات""یُحافُِظونَ َصلَواتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ وَ "
نینچبھرامؤمنینكھاستھمینھمایمانحق.آنندمراقبدائماونشودفوتنمازھایشانازیكیكھدارندمحافظتمؤمنینپساستآنعددازمحافظت
.بخواندمراقبتی

مساویطوربھنماز،جنسدرخشوعاینكھبرایمفرد،"خاِشعُونَ َصالتِِھمْ فِي"جملھدروآوردهجمعصیغھبااینجادررا"صالة"كلمھجھتھمینبھو
.شودآوردهجمعكھنیستالزمدیگرواست،ھمھشامل

)۲(خاِشعُونَ َصالتِِھمْ فِيُھمْ الَِّذینَ 

).۲(خاشعندو خاضعدر نماز كھھمانھایندمؤمنین

ِفْرَدْوسَ الْ یَِرثُونَ الَِّذینَ ) ۱۰(اْلواِرثُونَ ُھمُ أُولئِكَ ) ۹(یُحافُِظونَ َصلَواتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ وَ 
خاِلُدونَ فِیھاُھمْ 

!وارثانندآنھا ) آری،(؛می نمایندمواظبت نمازھایشانو آنھا کھ بر 
!، و جاودانھ در آن خواھند ماندمی برندکھ بھشت برین را ارث ) وارثانی(
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بر اینكھداللت دارد بر هكرداضافھ " ھم" ضمیررا بھ " صالة" كلمھاینكھ"دائُِمونَ َصالتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ •

ه ، و ستودن آنان بھ مداومت در نماز اشاربوده انددائما در نماز اینكھ، نھ داشتھ اندمداومت نمازشانخواندن 

.می شودكاملاثر ھر عملی با مداومت در آن اینكھاست بھ 

رعایتنماز را كمالصفات كھاست این" صالةمحافظت بر " منظور از"یُحافُِظونَ َصالتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ •

غیرمحافظت بر نماز، : گفتھ اندمفسریناز ۱۴بعضی . شرع دستور داده نماز بخواندكھ، و آن طور كند

آن كیفیتمداومت بر آن است، چون دوام مربوط بھ خود نماز و نفس عمل است، و اما محافظت مربوط بھ 

یكتكرار"دائُِمونَ َصالتِِھمْ َعلیمْ ھُ الَِّذینَ " آیھبعد از "یُحافُِظونَ َصالتِِھمْ َعلیُھمْ الَِّذینَ " آیھاست، پس 

.نیستمطلب 

about://#fn-14


ْحمنِ ِعبادُ وَ  ً اْألَْرِض َعلَییَْمُشونَ الَِّذینَ الرَّ إِذاوَ َھْونا
ً قالُوااْلجاِھلُونَ خاَطبَُھمُ  ."َسالما

المسبرخوردوفروتنی،وتواضع:مؤمنینصفات[
]ایشانباجاھالنلغووزشتبرخوردمقابلدر

ربوباشد،نداشتھفایدهكھاستكاریآن"لغو"كار•
می شودآنھاعایدفایدهكھاموریاختالفحسب

لغو،امریبھنسبتكھفعلیبساچھ.می گرددمختلف
.باشدمفیددیگرامریبھنسبتو

لغوازاعراضمعنی•
چشمآبرووشرفبامنافیكارھایازھموارهكھبخواھدو،ورزداشتغالپستكارھایبھكھبداندآنازبزرگترراخودآدمینفس•

.بپردازدجلیلمقاصدوبزرگكارھایبھ،پوشیده

كھكسیواستبھاءومجدوعزتمنبعوكبریاییوعظمتساحتباھمایمانكاروسرچوناست،ھمینھمواقعیایماناقتضای•
،نمی نمایداھتمامجاودانھوابدیسعادتمندزندگیبھجزاستایمانبھمتصف

.نفوسشانكرامتو،ایشانھمتعلوازاستكنایھلغوازاعراضبھمؤمنینوصفكھمی شودروشنجاھمینازو•

)۳(ُمْعِرُضونَ اللَّْغوِ َعنِ ُھمْ الَِّذینَ وَ 

Presenter
Presentation Notes
خدای عز و جل در وصف مؤمنين نفرموده كه به كلی لغو را ترك میكنند، بلكه فرموده: از آن اعراض میكنند، چون هر انسانی هر قدر كه با ايمان باشد در معرض لغزش و خطا است، و خدا هم لغزشهای غير كبائر را، در صورتی كه از كبائر اجتناب شود بخشيده و فرموده است:" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً"۱۴.به همين جهت خدا مؤمنين را به اين صفت ستوده كه از لغو اعراض میكنند، و اعراض غير از ترك به تمام معنا است. ترك امری است عدمی و اعراض امری وجودی، اعراض وقتی است كه محرك و انگيزهای، آدمی را به سوی اشتغال به فعلی بخواند و آدمی از آن اعراض نموده به كاری ديگر بپردازد، و اعتنايی به آن كار نكند----ايمان واقعی هم همين اقتضاء را دارد، چون سر و كار ايمان هم با ساحت عظمت و كبريايی و منبع عزت و مجد و بهاء است و كسی كه متصف به ايمان است جز به زندگی سعادتمند ابدی و جاودانه اهتمام نمینمايد، و اشتغال نمیورزد مگر به كارهايی كه حق آن را عظيم بداند، و آنچه را كه فرومايگان و جاهلان بدان تعلق و اهتمام دارند عظيم نمیشمارد، و در نظر او خوار و بی ارزش است و اگر جاهلان او را زخم زبان بزنند و مسخره كنند، به ايشان سلام میكند، و چون به لغوی بر خورد كند آبرومندانه میگذرد.و از همين جا روشن میشود كه وصف مؤمنين به اعراض از لغو كنايه است از علو همت ايشان، و كرامت نفوسشان.



ھِ َمعَ یَْدُعونَ ال والَِّذینَ  ً اللـَّ الَّتِيسَ النَّفْ یَْقتُلُونَ ال وَ آَخرَ إِلھا

مَ  ھُ َحرَّ ً ْلقَ یَ ذِلكَ یَْفعَلْ َمنْ وَ ونَ یَْزنُ ال وَ بِاْلَحقِّ إِالَّ اللـَّ أَثاما

ً فِیھِ یَْخلُدْ وَ ةِ اْلِقیامَ یَْومَ اْلعَذابُ لَھُ یُضاَعفْ ) ۶۸( )  ۶۹(ُمھانا

ً صالِ َعَمالً َعِملَ وَ آَمنَ وَ تابَ َمنْ إِالَّ  ھُ لُ یُبَدِّ فَأُْولئِكَ حا اللـَّ

ھُ كانَ وَ َحَسناتٍ َسیِّئاتِِھمْ  ً وراً َغفُ اللـَّ وَ تابَ َمنْ وَ ) ۷۰(َرِحیما

ً َعِملَ  ً ـھِ اللَّ إِلَییَتُوبُ فَإِنَّھُ صاِلحا )۷۱(َمتابا

حترممخداكھراانسانیونخواننددیگرخدایییكتاخدایباكھكسانی
بینداسززودیبھكندچنینكھھرونكنندزناونكشندحقبھجزداشتھ

)۶۸(.
ردبسربھجاویدانخواریبھآندروشودبرابردوعذابشقیامتروز

)۶۹(.
اینایبدیھخداگاهآنكندشایستھعملوشودمؤمنوكندتوبھآنكھمگر
.)۷۰(استرحیموآمرزگارخداكھكندمبدلنیكیھابھراگروه

سندیدهپبازگشتیخداسویبھدھدانجامشایستھعملوكندتوبھكھھرو
.)۷۱(دارد

مومنونسوره 

سوره فرقان
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ورَ یَْشَھُدونَ ال الَِّذینَ وَ  واإِذاوَ الزُّ وابِاللَّْغوِ َمرُّ ً َمرُّ )۷۲(ِكراما

ناپسندیگواھی بھ ناحق ندھند و چون بر كھكسانیو 
).۷۲(بگذرند با بزرگواری گذرند 

ر و دمی گویندامانت نیز-چھ مال و چھ اسرار و امثال آن-سپرده شدهكھچیزیبھ آن كھمی شودبسیاردر اصل مصدر است، ولی " امانت

ایردمردم بیندر كھداللت بر ھمھ اقسام امانتھا كھبرای آن باشد شایدجمع آورده، صیغھھم مقصود ھمان است و اگر آن را بھ شریفھآیھ

بكنداست 

بھ آن شده باشد، مانند نذر و ملتزمعھد صیغھانسان باكھاست چیزیبر حسب عرف و اصطالح شرع بھ معنای آن " عھد" كلمھ

" قمیثا" و" عھد" مؤمن راایمانچون در قرآن شده، مؤمنینمتوجھ بھ كھباشد تكلیف ھاییمطلقاست منظور از آن، ممكنو . سوگند

نیزو ۱۹"ِمْنُھمْ ِریقٌ فَ نَبََذهُ َعْھداً عاَھُدواُكلَّماوَ أَ " :عھد خوانده و فرمودهكردهمتوجھ آنان كھرا تكالیفیھمچنینو . استنامیدهاو 

ھَ عاَھُدواكانُوالَقَدْ وَ :"فرموده عھد را مفرد كلمھمعنا مورد نظر بوده، اینكھھمینبھ جھت شایدو ۲۰"اْألَْدبارَ یَُولُّونَ ، ال قَْبلُ ِمنْ اللـَّ

.می شودشامل ایمانیكعھد و یكرا تكالیفآورد، چون تمامی 
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سوره فرقان
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فاق در راه خدا ان» انفسھممن تثبیتاهللا و مرضاتابتغاءاموالھمینفقونالذین... « شریف ایھقرآن کریم، در 
را باعث تثبیت دل و تقویت روح ایمان در وجود انسان می داند

ذِلكَ نَ بَیْ كانَ وَ یَْقتُُروالَمْ وَ ایُْسِرفُولَمْ أَْنفَقُواإِذاالَِّذینَ وَ 
 ً )۶۷(قَواما

اْلَمْحُرومِ وَ لسَّائِلِ لِ َمْعلُومٌ َحقٌّ أَْمواِلِھمْ فِيالَِّذینَ وَ  ترینبزرگاز زكاتدادن اینكھو اشاره بھ " فاعلونللزكاةھم الذین
]می باشدالزمھ جامعھ سعادتمند است كھ" تقارب طبقات" عوامل

كسانیمؤمنین:كھاستاینمعنایشپس."دھندمیرازكات"نفرمودو"می كنندعملرازكات"فرمودچرا•
وتھدانسفاعلبھمتعلقفعلرامالآننداشتمعنابودمالخودزكاتازمراداگرو.دارندمالیانفاقكھھستند

،می كنندعملرازكات:بفرماید
.
دندابھمؤمنیناینكھبراستداللتواشاره"مؤدونللزكاة":نفرمودهو"فاعلونللزكاة":فرمودهاینكھدرو•

آنھك"نوشیدخواھم"بگوییجوابدرآب،خوردنبھباشدكردهامرراشماكسیاینكھمثلدارند،عنایتزكات
.می رساندراعنایتآن"فاعلممن"بگوییاگرولی،نمی كندافادهراعنایتنكتھ
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ُرواإِذاالَِّذینَ وَ  والَمْ َربِِّھمْ بِآیاتِ ذُّكِ اَعلَْیھایَِخرُّ ً وَ ُصم� )۷۳(ُعْمیانا

)۷۳(ننگرندبر آن كورو كردھند اندرزشانپروردگارشان آیھ ھایچون بھ كھكسانیو 

اینبھیچیزگرفتنومالزمتازاستكنایھشریفھآیھدرگویاواستزمینبرسقوطمعنایبھ"زمینبرخرور
.بیفتدآنرویبھكھصورت

]نمی پذیرندبصیرتومعرفتبدونوكورانھكورراخداآیات:الرحمنعباددیگروصف[

زاموعظھ ایوحكمتومی شوندپروردگارشانآیاتمتذكرچونرحمانبندگان:كھاستاینشریفھآیھمعنایو

دلجھت،بیوبیھودهكنندتعقلوتفكراینكھبدونونمی پذیرندراآنكوركورانھ،می شنونداووحییاواوقرآن

امرردومی شوندمتعظآنموعظھبھآوردهایمانآنحكمتبھومی پذیرندبصیرتباراآنبلكھ،نمی بازندآنبھ

.خویشندپروردگارازبینھ ایبروبصیرتبرخود،



الرحمنعباد دعاھای
:جنس خواستھ ھای این دستھ افراد

ً كانَ َعذابَھاإِنَّ َجَھنَّمَ َعذابَ َعنَّااْصِرفْ َربَّنَا اساَءتْ إِنَّھا) ۶۵(َغراما ً وَ ُمْستَقَر� )۶۶(ُمقاما
.)۶۵(استدائمآنعذابكھبگردانماازراجھنمعذابپروردگارا:گویندكھكسانیو

.)۶۶(استبدیجایوقرارگاهجھنمكھ

یَّاتِناوَ أَْزواِجناِمنْ لَناَھبْ َربَّنایَقُولُونَ الَِّذینَ وَ  ةَ ذُّرِ ً ِلْلُمتَِّقینَ ْجعَْلنااوَ أَْعیُنٍ قُرَّ یُلَقَّْونَ وَ اَصبَُروبِمااْلغُْرفَةَ یُْجَزْونَ أُْولئِكَ ) ۷۴(إِماما

ً وَ تَِحیَّةً فِیھا اَحُسنَتْ فِیھاخاِلِدینَ ) ۷۵(َسالما ً وَ ُمْستَقَر� ً یَُكونُ فََسْوفَ َكذَّْبتُمْ قَدْ فَ ُدعاُؤُكمْ ال لَوْ َربِّيبُِكمْ یَْعبَُؤاما قُلْ ) ۷۶(ُمقاما ِلزاما

)۷۷(

.)۷۴(بنماپرھیزكارانپیشوایراماودهقرارماچشمروشنیمایھفرزندانمان،وھمسرانازراماپروردگاراگویندكھكسانیو

.)۷۵(شنوندسالمیودرودآنجادرویابندپاداشبھشتغرفھكرده اندكھصبریاینپاداشبھآنھا

.)۷۶(استجایگاھیوقرارگاهنیكوكھآننددرجاودانھ

.)۷۷(دیدخواھیدرانتیجھ اشزودیبھكرده ایدتكذیبكھشمانداردشمابھاعتناییمنپروردگارنباشدعبادتتاناگربگو



آثار ثبات قدم

ُ ثُمَّ اْستَقَُمواْ تَ «: سوره فصلت آمده است۳۱و ۳۰در آیات  ُل َعلَْیِھُم اْلَملَئَکةُ إِنَّ الَِّذیَن قَالُواْ َربُّنَا �َّ  َال تَحْ◌َزنُواْ َو وَ تَخافُواْ أَالَّ تَنزَّ
ْنیَا َو فِى ) ۳۰(أَْبِشُرواْ بِالْجنَِّة الَّتِى ُکنتُْم تُوَعُدونَ  ْم فِیَھا َما ُکْم فِیَھا َما تَْشتَِھى أَنفُُسُکْم َو لَکُ َو لَ االَِخَرةِ نَحُن أَْوِلیَاُؤُکْم فِى اْلَحیَوةِ الدُّ

ید و غمگین مباشید، شما را پروردگار ما �َّ است و پایدارى ورزیدند، فرشتگان فرود مى آیند کھ مترس: تَدَُّعوَن؛ بر آنان کھ گفتند
ھشت ھر در ب. ما در دنیا دوستدار شما بودیم و نیز در آخرت دوستدار شماییم. بھ بھشتى کھ بھ شما وعده داده شده بشارت است

.»فراھم استبرایتانبخواھد و ھر چھ طلب کنید دلتانچھ 
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