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 ۳۰ آیه فصلت مبارکه سوره

روا تَحََّنهوا وَال تَخهاووا أَلّها المَالئِكَه ُ عَلَههِِ ُ تَََنَهََّّلُ اسهََقاموا ثُه َّ اللَّههُ رَبُّنَا قالوا الَّذينَ إِنَّ  وَأَبشهِ

 ﴾۳۰﴿توعَدونَ كُنَُ  الََّی بِالجَنَّ ِ

 بار فرشاتگا  کردیا   اساتقامت ساس !« اسات یگایاه خ اویا  ماا پروردگاار: »گفتنا  کاه کساای  یقین به

 شاما باه کاه بهشات  آ  باه شاما بار بااد بشاار  و مباشای   غمگاین و یترسای : »کاه شاوی م  یازل آیا 

 .است ش ه داده وع ه

 :گیریم م  موضع یوع سه قالبا دیگرا  پیشرفت خصوص در ما

 ساالیا  و کاردیم شاروع هام باا ماا و باود یاار کسا  با شای  مثال که کنیم م  مطرح را شای  -1

 ییسات  تاوهم جای چیای  البتاه کاه کارد پیشارفت و باود یاار آ  باا شاای  و بودیم هم با سال

 عا ه یاه کاه دی یا  ما   ضایی  افاراد عا ه یاه گذشاته در کاه باوده این ها علت از یک  شای 

 شا ه فرهنا  باه تبا ی  ایان کام کام و( خودشاا  زعام باه البتاه) ای  ش ه م  پول ار شبه یک

 .ی اریم شای  ما و داری  شای  ع ه یک که است

 اماا اسات بهتار مقا ار یاه ایان بااز  قا ر و قضاا گارد  ای ازیا  ما  را موضاوع ایان هام ع ه یه -2

 ایان بااز اختیاارگرا  هام عا ه یاک و ایا  شا ه جبرگارا موضاوع همین سر ع ه یه ییست  درست

 مفهاو  کسا  ییسات  اینطاور کاه اسات ایان مطلا  واقاع و هسات اشتباه هم این اما است بهتر

 باه کاه گوینا  ما  خا ا علام آ  باه الها  قا ر هسات  اشاتباه که بین  م  بفهم  را ق ر و قضا

 زماای  چاه خصوصایا  ایان باا موجاود ایان کاه طار   آ از و است عالم موجودا   خصوصیا 

 و باشا  چیای  چاه آوردیا  بوجاود عواما  و بارود باین از بایا  زمای  چه و بیای  وجود به بای 

 و هاا پیشارفت ایان علات بگاوییم و باریم افاراد ایان سارا  باه اگار حاال. اله  قضا  شود م ... 

 مساببا  و اسابا  عاالم طبییات عاالم بکنایم  حا  را ایان چطاور اسات  چ  ها افتادگ  عق 

 حکمات متیاال خ اویا  کاه الحکایم الیییای وهلل گاوییم ما  بها  ماا کاه متیاال خ اوی  است 

 بیااد متیاال خ اویا  کاه اسات عبسا  کاار ایان دها   ما  ایجا  و کار  هر حکمت رو از و داره

 ما  پای  ایساا  بارا  کاه حاوادی  یهایات در بیا  و بکناه خلا  حکمات باا را عالم و ایسا  و

 مالیکاه کاه بگاه خ اویا  کاه ییسات اینگویاه   بیااورد پای  بارای  دلیا  و علات با و  را آی 

 بیافتا  پلاه راه از ا  بچاه اگار اینکاه. بنویسای  او  پیشاای  بار گاویم م  را هرچیی  من بیایی 



 و باشاا   یوشااته را سریوشاات ایاان باارای  خ اویاا  کااه ییساات اینطااور بشااود فلاا  یااا و بمیاارد و

 ما  بچاه افتااد  عواما  از یکا  کاه اسات یوشاته متیاال خ اویا . بیافتا  برای  اتفاق بای این

 باشاا  ی اشااته یاارده هاام پلااه راه و باشاا  باااز در اگاار و یاا ارد  یاارده پلااه راه کااه باشاا  توایاا این

 .باش  یوشته را این برای  خ ا که ییست اینطور افتاد  خواه  بچه مسلما

 خاود  گارد  باه را هاا پسارفت تماا  و هاا پیشارفت تماا  بیااییم کاه اسات این سو  دی گاه -۳

 خاورد ما  را خاود  پشاتکار و تاال  یاا  دارد رسای  جاای  باه کسا  اگار بگوییم و بیای ازیم

 اسااتقامت یااا  دارد رساای  کساا  اگاار. اساات خااود  تنبلاا    یتیجااه یرساای  کساا  اگاار و

 کشاای ه  زحماات کشاای ه  هااا بیاا ار  شاا    راه ایاان در کاارده تااال  خااورد  ماا  را خااود 

 ضار  خصاوص ایان در ماا. اینجاا باه رسای ه تاا کارده تحم  ها محرومیت خورده  ها دل خو 

 ییناا  خاور   ماا  آ  مقا ار همااا  با ه  پااول هرچاه مااثال. داریام هاام زیااد  هااا  المثا 

 گرفاات آ  مااید شااود یماا  میساار گاان  ریاا  یااابرده. گیاار  ماا  یتیجااه بکشاا  زحماات هرچا 

 .کرد کار که برادر جا 

 نگها  اسهَقامت بهه مها نگها  مَاسهفانه امها دارد، جريهان ما گفَمان در ، ما زندگی در اسَقامت

 مِمَهرين و اسهت الزم اسهَقامت ای عرصهه ههر در بهه، بهه ويه گ می دور از وقط و است نظری

 .است خدا تقرب را  در آن

 رسا   ما  رساتگار  و فاالح باه کنا  اساتقامت کسا  اگار فرماینا  ما  ساال لا علیاه عل  امیرالمومنین

 .است استقامت از همه داریم سرا  بیرگا  از کرامت هرچ 

 فلساافه بیاا  و الیااه وسااتقیمو اهلل اتقااو النااا  ایهااا فرمااود اصااحا  میااا  در و شاا  جمیاا  وارد پیغمباار

 اگاار کااه اساات ا  درجااه یظامهااا  و االمااور کمااال بهااا درجااه االسااتقامته فااا : فرمایناا  ماا  رو اسااتقامت

 تماا  باه برسا   خیار باه بخواها  کسا  اگار و رسا   ما  ایان باا برسا  کماال  اوج باه هرکار  بخواه 

 کن  استقامت بای  برس  خوب 

 گوی  م  حافظ که بیت این آقا گفتن  کشمیر  اهلل آیت مرحو  به

 کنن  م  تق یر به حواله دگر قو  دوست                 وص  یماین  جه  و ج  به قوم  

 رس  یم  جای  به کس  تنبل  با فرمود بی .  اول  گفت هستی   مواف  ک ا  با شما
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