سؤاالت:
 -1قرآن ،ایمان واقعی را چگونه ایمانی میداند؟
 -2تعهدات ایمانی یک مسلمان چیست؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
ن ءَامَنُو ْا ارْکعُواْ َو اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُو ْا رَبَّکمْ وَ ا ْفعَلُواْ الْخَیرْلَعَلَّکمْ تُ ْفلِحُو َن ( )77وَ جَاهِدُوا فِی
یأَیهَا الَّذِی َ
ن حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُ ْم إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ
اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُ َو اجْتَبَاکُ ْم وَ مَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِ ْ
س فَأَقِیمُوا الصَّالَةَ َو
کونُوا شُهَدَا َء عَلَی النَّا ِ
ن قَبْلُ َو فِی هذَا لِیکُونَ الرَّسُو ُل شَهِیداً عَلَیکُمْ وَ تَ ُ
الْمُسْلِمِینَ مِ ْ
آتُوا الزَّکَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ُهوَ َموْالَکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ ()78
سوره مبارکه حج

ایمان و تعهدات عملی
مسأله این است که ایمان ،بر طبق فرهنگ غیرقابلتردید قرآن ،صرفاً یک امر قلبی نیست .درست
است که ایمان یعنی باور و باور مربوط است به دل ،اما قرآن هر باوری را ،هر ایمان و قبول و
پذیرشی را به رسمیت نمیشناسد .ایمان مجرد ،ایمان قلبی خشکوخالی ،ایمانی که در جوارح و
اعضای مؤمن شعاعش مشهود نیست؛ این ایمان ازنظر اسالم ارزشمند نیست.
اول مؤمن به خدا ،شیطان است .ابلیس پیش از آنکه بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز
و افاده آدم به این سرزمین خاکی بیایند ،سالیانی خدای متعال را عبادت میکرد و دلش کانون
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معرفت خدا بود ،اما در آن بزنگاه ،در آنجایی که ایمانها همه آنجا به کار میآیند؛ یعنی در هنگام
تعیین راه نهایی ،این ایمان به کار ابلیس نیامد ،این ایمان در همان دل ماند .من میگویم ایمانی که
فقط در دل بماند ،میپوسد و میخشکد؛ تو بگو نه ،باقی میماند؛ ما هم شبهه را قوی میگیریم ،می
گوییم ایمان در اعماق دل میماند؛ اما ایمانی که در دل میماند و به دست و پا و چشم و گوش و
مغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژیهای ما نمیرسد ،آن ایمان ازنظر فرهنگ قرآنی
ارزشمند نیست... .
ایمان زاینده ،ایمانی ] است[که مثل سرچشمهای فیاض عمل میزاید ،ایمانی همره با تعهد،
ایمانی که باری بر دوش مؤمن میگذارد ،ایمانی که همراهش عمل است.
ت» ها را در قرآن شمردن .دیدم با همین تعبیر ،دهها مورد،
ن آ َمنُوا َو عَ ِملُوا الصَّالِحَا ِ
بنا کردم « ِإ َّن الَّذِی َ
ایمان همراه با عمل صالح آمده است .ایمان تنها ،ایمان بی تعهد ،ایمانی همراه آن احساس مسئولیتی
نباشد ،نه به درد دنیا میخورد ،نه به درد عقبی میخورد ،این منطق قرآن است ... .آنکسانی که
فرض میکردند ایمان یکچیزی است برای منطقه قلب آدمی ،ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان
پایبند نباشد ،میتواند در حوزه مؤمنین باشد؛ آنکسانی که خیال میکردند با مؤمن بود ِن فقط ،یعنی
با باور داشتن فقط ،بدون عمل ،بدون تالش ،بدون مجاهدت ،نویدهای خدا در مورد مؤمنین نصیب
انسان میگردد؛ آنهایی که گمان میکردند بهشت را به یک امر قلبی میدهند و بدون عمل،
حکومت روی زمین را به یک امر قلبی میدهند نه به عمل؛ آنکسانی که تصور میکنند بهطور
خالصه که اگر عمل را حذف کنیم ،از ایمان چیزی باقی میماند؛ اینها بایستی به این آیات و آیات
دیگری که در تالوت بعدی هست و دهها مورد دیگر در قرآن و سراسر قرآن با دقت بیندیشند تا
ببینند ،آن ایمانی ازنظر اسالم ارزش دارد که با عمل ،با مسئولیت ،با تکلیف ،با تعهد همراه است.
اگر تعهدی احساس نکردی ،در مؤمن بودن خودت شک کن .جامعهای که به تعهدات ایمانی
ال
ال تَ ِهنُوا َو َ
عمل نمیکند ،نام خود را جامعه مؤمن نمیگذارد .آنکسانی که از قرآن شنیدهاندَ « :و َ
حزَنُوا َو َأنْ ُتمُ الْأَ ْع َلوْ َن إِ ْن ُکنْ ُتمْ ُم ْؤمِنِینَ» سست نشوید ،غمگین نشوید ،اگر مؤمن باشید از همه بهترید؛
تَ ْ
آنکسانی که این صالی عجیب را از قرآن شنیدهاند ،بعد به واقعیتها نگاه میکنند ،میبینند مؤمنین
به قرآن از همه برتر نیستند ،بلکه گروکِش همه هستند و تعجب میکنند که این وعدة قرآن پس
کو؟ و اگر زمانی برای انجاز این وعده پیدا نکردند ،منتظر ظهور ولی عصر صلوات اهلل علیه میمانند.
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به این عده هم باید خاطر نشان ساخت که بله ،وعدة الهی حق است ،هم در زمان ظهور مهدی
موعود صلوات اهلل علیه و هم هر جایی که ایمان صورت ببندد؛ اما ایمانی که قرآن آن را همراه با
عمل میداند ،ایمانی که آن را از تعهد جدا نمیداند .ایمان ،نه فقط یک امر قلبی.
اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمه ایمان کافی بود ،من میگویم اول مؤمن به پیغمبر
ابوله ب بود یا ولید بن مغیره مخزومی بود .آن هوشمندان عرب خیلی خوب میفهمیدند که رسول
خدا دروغ نمیگوید ،خوب میفهمیدند که راست میگوید .دلیل میخواهید؟ دلیلش اینکه می
نشستند با همپیالهشان تصمیم میگرفتند پیغمبر را رسوا کنند .میگفتند برویم بشنویم ،ببینیم چه می
گوید ،عیبهایش را بگیریم ،بعد که میرفتند مینشستند ،فردا شب میآمدند ،میگفتند نه ،این
کالم بشر نیست ،این سخن خدای بشر است .پس قبول میکردند ،تصدیق میکردند که او از سوی
خدا سخن میگوید؛ اما جنابعالی بعد از چهارده قرن از آن تاریخ ،او را مؤمن نمیدانی .من میگویم
اگر او مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش ،این قبولش ،این تصدیقش با تعهدهای متناسب همره
نبوده ،آیا ما مؤمنیم؟ درحالیکه تصدیق ما هم با تعهدهای متناسب همراه نیست .چه میفرمایید
شما؟
اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود ،عمروعاص باید اول شیعه عالم باشد.
عمروعاصی که ماجرای غدیر خم را یا به چشم دیده ،یا از کسانی که به چشم دیدهاند شنیده ،من و
شما بعد از سیزده قرن و خر ده ای این ماجرا را در کتابها فقط میخوانیم .عمروعاصی که درباره
امام علی علیهالسالم شعر میگوید ،عمروعاصی که در دم احتضار ،در آن حساسترین ساعتها و
لحظههایی که برای ذهن یک انسان مطرح است ،اظهار ندامت میکند ،اظهار پشیمانی میکند ،می
گوید دینم را به دنیای معاویه فروختم ،با علی که میدانستم حق است ،جنگیدم .پس عمروعاص به
نظرم عمیقتر و علمیتر از شیعه قرن چهاردهم هجری به والیت بالفصل امیرالمؤمنین پی برده و
تصدیق کرده بود ،اما آیا شیعه است؟ شما میگویید نه .چرا شیعه نیست؟ برای خاطر اینکه اعتقاد به
امامت امیرالمؤمنین تعهدهایی میآورد .اول تعهدش بیعت نکردن با معاویه بن ابی سفیان است.
عمروعاصی که با معاویه همدست میشود و با همین علی میجنگد؛ یعنی به تعهدهای تشیع ،به
مسئولیتها و تکلیفهایی که این باور به انسان متوجه میکند ،پایبند نمیماند ،شیعه نیست.
 ...آیا من و شما میتوانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه بودن
عاملیم؟ مگر ما پایبندیم؟ و سخن قرآن دراینباره روشن و بیتردید و بیابهام است ... .صریحاً نفی
میکند ایمان را از آنکسانی که بهطور مطلق پایبند به تعهدات ایمانی خود نیستند؛ بنابراین ایمانی
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که در اسالم معتبر است اینها از اصول اعتقادی اسالم و تشیع است .ایمان زاینده و تعهد آفرین
است .آن ایمانی که با تعهدهای عملی همراه باشد ،اگر همراه نبود ،منتظر نتیجههایش هم نباش،
ک لَ ُه ُم
ن آمَنُوا َو لَمْ ی ْلبِسُوا إِیمَانَهُ ْم ِبظُ ْلمٍ أُولئِ َ
منتظر نصرت در دنیا نباش ،منتظر امنیت در دنیا مباش« .الَّذِی َ
ن آمَنُوا» آنکسانی که ایمان آوردندَ « ،و لَ ْم ی ْلبِسُوا إِیمَانَ ُهمْ بِ ُظلْ ٍم» با ستم ،با
ن َو هُ ْم مُ ْهتَدُونَ»« ... .الَّذِی َ
الْ َأمْ ُ
ن» امنیت برای آنهاست .آن ایمانی که با
ک لَهُ ُم الْ َأ ْم ُ
ستمگری ،ایمان خود را نیامیختند« ،أُولئِ َ
ستمگری همراه است ،امنیت برنمیدارد .آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست ،نصرت به مؤمن نمی
دهد ،پیروزی او را تضمین نمیکند ،یاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را برای او به ارمغان
نمیآورد ،خوشبختی و رستگاری دنیا و خالصه یککالم ،بهشت دنیوی و اخروی را به او نمیدهد.
پندهای بیهوده ناشی از راحتطلبی ضد این را به ما تلقین میکند .یک صفتی است در انسان که
همیشه دنبال کارهای راحتتر میرود ،حالت سهولت طلبی ،سهل گرایی در انسان هست .بین دو
کار اگر مخیرش کنید ،هرکدام آسانتر است ،هر کدام تالش کمتری ،مایه کمتری میبرد ،آن را
انسان انتخاب میکند ،این ویژگی به ما میگوید راه آسانتر را بپذیر ،راه کمخرجتر را ،راه بیتالش
تر را ،از طرفی ایمان مذهبی میگوید بهشتت از دست رفت .برای اینکه هم سهل گرایی بهجای
مانده باشد ،هم بهشت از دست نرفته باشد ،مجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم ،فرمولهایی که
نتیجه میدهد رفتن آدم بیکار تنبل را به بهشت .پای فرمولها میایستیم ،گیر هم میدهیم تا آخر هم
نمیفهمیم؛ فقط وقتی به بهشت نرفتیم ،میفهمیم که فرمولها غلط بود .من میگویم حاال یک
تجدیدنظری بکنیم ،ببینیم آیا واقعاً این فرمولها درست است؟
قرآن متن قطعی خللناپذیر ماست و صدها روایت درست ،روایت متقن .امام علیهالسالم در
حدیثی به این مضمون  ...شفاعت ما نمیرسد یا نمیرسد به شفاعت ما ،مگر بهوسیله کوشش و جد
و جهد .حاال ما با تنبلی ،با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده را با بیغیرتی خوردن،
غمخواری خوب است ،اما غمخواریای که با بیغیرتی همراه نباشد ما با این حالت منفی پست بی
خاصیت ،مینشینیم به امید شفاعت ،درحالیکه خود امام علیهالسالم ،طبق این روایت میفرماید که
شفاعت ما به آنکسانی میرسد که جدوجهد و کوشش داشته باشند ،درست نقطه مقابل آنچه در
مغزهای ماست؛ و از این قبیل روایات الیماشاءاهلل.
امام سجاد علیهالسالم در آن نیمهشب ،در مسجد مشغول عبادت کردن است ،مشغول زار زدن
است .آن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگیاش ،یکپارچه تالش در راه به حکومت رسانیدن
حق و حقیقت است ،نیمه شب هم یکپارچه تالش در راه عبودیت و خضوع در مقابل خداست؛
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اشک میریزد ،گریه میکند ،مناجات میکند؛ مناجات عجیبی که حاال مجال نیست که عرض کنم،
با یک وضع عجیبی .بعد آن مرد خوشباور سادهدل میگوید :ای پیغمبر! تو چرا؟ تو با آن پدر ،با
آن مادر ،با آن جد که همه بندگان برگزیده خدایند؛ گریه را برای ما بگذار .تو که فرزند پیغمبری،
فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند فاطمه زهرا ،تو چرا گریه میکنی؟ آنوقت امام سجاد صلواتاهلل
علیه ضمن آنکه از این تز دفاع میکند؛ تز خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل
پروردگار ،برای جال دادن روح ،برای هرچه بیشتر مصمم شدن ،برای هرچه بیشتر به خدا متکی شدن
و نه برای تخدیر؛ ضمن اینکه این تز را تقویت میکند ،این اشتباه را هم از ذهن این شیعه عامی
بیرون میآورد ،میگوید تو چه میگویی؟ «دع عنی حدیث ابی و امی و جدی» بینداز دور صحبت
پدر و مادر و جد را که تو فرزند فالنی ،الجنه للمطیعین ،بهشت از آن فرمانبران است .این تز اسالمی
و تز شیعی است در زمینه ایمان و عمل.
چرا تأکید میکنم روی این مسأله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار شده و بسی قرنها
کارشده روی مغز مسلمانان تا آنها را قانع کنند به اینکه عمل برای مسلمان بودن الزم نیست تا به آن
ها بفهمانند که برای مؤمن بودن ،یک دل پاک الزم است ،به یک عمل پاک .کمک کرده به این
دستهای خائن و مزدور ،راحتطلبیهای ما ،سهلانگاریهای ما ،پرمدعاییهای ما که مایلیم
بهشت خدا ،به یک کار کوچک به ما داده بشود؛ و کمک کرده است به این دریافت غلط ،نادانی
های غیر مغرضان ،غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.
از بعد پیغمبر ،بعد از مدتزمان کوتاهی این فکر به وجود آمد و ترویج شد .معاویه بن ابی سفیان
خیلی جالب است .از معاویه دیگر بیدینتر کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را سراغ
داری؟ دیگر بدتر از اینها چه کسی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسالمی میشود سراغ گرفت؟
یک روز دیدند که معاویه وصیت میکند به نزدیکانش که بله ،من که مُردم ،یکی دوتا بسته
کوچک هست ،اینها را از آنجا بیاورید ،بگذارید توی کفن من .گفتند چیه اینها؟ گفت یک دانه
اش قسمتی از لباس پیغمبر است... .
یک روز هم پیغمبر خدا اصالح میکرد سروصورتش را ،یا ناخن میگرفت ،چند دانه از آن
ذرات مو و ناخن دورافتاده پیغمبر را جمع کردم ،اینها را بگذارید توی کفن من که خدا مرا
ببخشد .آی زکی! معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت میکند ،کار میکند ،اما در راه چه؟ در
راه به دست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر پیغمبر.
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خب دستمریزاد! تا آنجایی که آسان است تا آنجایی که مایهای ندارد ،به قرآن هم گوش فرا
میدهد ،به قرآن هم احترام میگذارد ،اما تا آنجایی که برای خودش نافع است.
به هر صورت سالیانی است و سالیان دراز ،روی مغزها دارند کار میکنند تا بگویند اسالم منهای
عمل ،ایمان بدون عمل ،در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل ،حرکت و تالش و اثر ،سال
هاست به ما این را میخواهند بباورانند؛ و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است که «و ما
اولئک بالمومنین» ،آنکسانی که این کارها را ندارند ،مؤمن نیستند ،ایمان ندارند .آنکسانی مؤمناند،
آنکسانی با شمایند ،آنکسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که در راه خدا ،طبق
ایمان ،متعهدانه حرکت کنند ،تالش کنند ،کار کنند .این منطق قرآن است.

مؤلفههای ایمان متعهدانه
بندگی خدا
ن آ َمنُوا» ای کسانی که گرویدهاید« ،ا ْرکَعُوا َو ا ْسجُدُوا» رکوع کنید ،سجود کنید ،در
«یا أَیهَا ا َّلذِی َ
مقابل خدا خضوع کنیدَ « ،و ا ْعبُدُوا َر َّبکُمْ» عبودیت کنید و عبادت پروردگارتان راَ « ،و افْ َعلُوا ا ْلخَی َر»
ک ْم ُت ْف ِلحُونَ» مگر موفق گردید ،رستگار شوید .اگر این کارها را بکنید ،فالح و
نیکی بهجا آوریدَ « ،لعَ َّل ُ
ن آ َمنُوا» بود« ،ارْکَعُوا َو ا ْسجُدُوا َو ا ْعبُدُوا َر َّبکُ ْم وَ
رستگاری و موفقیت و نجاح هست؛ اما اگر «یا أَیهَا الَّذِی َ
افْ َعلُوا ا ْلخَی َر» نبود ،آیا فالح و رستگاری هست؟ جوابش با شما.

جهاد
جهَادِ ِه» آنچنانکه شایسته
ق ِ
ح َّ
ق جِهَا ِدهِ» مجاهدت کنید در راه خداَ « ،
ح َّ
« َو جَاهِدُوا فِی اللَّ ِه َ
مجاهدت است .برای یک درآمد آفتاب تا آفتاب چهکار میکنید ،چقدر تالش میکنید؟ چقدر
مجاهدت میکنید؟ به همین نسبت ببین برای خدا چقدر تالش کنی .همه کار در متن است ،کار خدا
در حاشیه .وضع زندگی عموی ما ،نقشه عمومی زندگی ما این است .همه کارها در متن است ،یاد
دادن ،یاد گرفتن ،پول گرفتن ،زحمت کشیدن ،نمیدانم ورزش کردن ،همه کار متن زندگی است،
در حاشیهها ،آنهم یا هست یا نیست ،کار خدا؛ اما اگر درست نگاه کنید ،آن تالشی که برای خدا و
در راه خدا باید انجام بگیرد ،حجمش ،کیفیتش ،عمقش ،نستوهی و پایداریاش ،بایستی به نسبت
بزرگی و عظمت خود خدا ،از همه تالشها بزرگتر ،پایدارتر ،نستوهتر ،خستگیناپذیرتر باشد.

زمامداری بشریت
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جهَادِ ِه هُ َو اجْ َتبَا ُکمْ» اوست که شما را برگزیده است ای ملت اسالم! یعنی چه
ق ِ
ح َّ
« َو جَا ِهدُوا فِی ال َّلهِ َ
برگزیده؟ یعنی شما را بهصورت دردانههای نازپروردهای گذاشته کنار ،گفته اینها تافته جدا بافته
اند ،گناه هم کردند ،اشتباه هم کردند ،بر خالف فرمان ما هم عمل کردند ،بهشت به نام اینهاست؟
این حرفی است که یهودیها هم درباره خودشان مدعی بودند .اینها اشتباه میکردند ،هر مُسلمی
هم که اینجور فکر کند ،اشتباه میکند .قرآن در مقابل یهودیها ،آنکسانی که خیال میکردند که
احبّا و اولیا و دوستان ،بلکه فرزندان خدایند ،با لحن خیلی مالمتآمیز و زنندهای اعالم میکند که
اینهمه ،این دوستی ،این والیت ،درگرو این است که بهفرمان خدا عمل کنید .ما شمارا برگزیدیم،
درست است .بنیاسرائیل را هم قبالً برگزیده بودیم .خدا امت اسالم را انتخاب کرد ،اما قبل از اسالم
بنی اسرائیل را هم انتخاب کرده بود ،هر دو انتخاب از یک نوع است؛ به معنای انتخاب آمادهترین
فرد است برای بزرگترین کار.
بین ده نفر شما نگاه میکنید ،میبینید که اینیکی قیافهاش مصممتر ،بدنش آمادهتر ،رنگ رخسارهاش
شادابتر ،پنجهاش قویتر ،بازوان و سینهاش ستبرتر و استوارتر ،میگویید آقا ،این بارِ سنگین را تو باید
برداری ،من تو را برای این کار انتخاب کردم ،این هم پیشقدم میشود .اگر برداشت ،اگر توانست این
کار را بکند؛ یعنی اراده کرد توان که در او بود مسلم ًا تصمیم گرفت و این بار را برداشت ،آنوقت از
سطح اَقران باالتر میرود ،میشود یک فرد زبده برجسته .اگر برنداشت چه؟ اگر برنداشت ،از دیگران
توسریخورتر و بدبختتر میشود .به او میگویند بیچاره! دیگران نمیتوانستند ،به آنها هم نگفتیم ،اما به
تو گفتیم و تو نکردی .گزینش امت اسالم مثل گزینش امت بنیاسرائیل ،از این قبیل است .بنیاسرائیل در
زمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان ،شایستهترین امتها و افراد بودند برای تحمل بار امانت
اسالم ،رهبری و هدایت بشر؛ لذا بود که به اینها این بار امانت داده شد .آیا برداشتند یا نه؟ اگر برداشتند،
این بار امانت را به سرمنزل رساندند ،البته بهترین و گزیدهترین و شایستهترین مسلماناند ،اما اگرنه چطور؟
ت َعلَی ِه ُم
ضرِ َب ْ
اگر برنداشتند ،همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند و براثر حمل نکردن بار امانت« :وَ ُ
جهَنَّ ُم» ،آنهم برای آخرتشان.
ن اللَّهِ» ،این برای دنیاشانَ « ،مأْوَاهُ ْم َ
ب ِم َ
الذِّلَّ ُة َو الْ َم ْسکَنَ ُة َو بَاءُوا بِ َغضَ ٍ
کمْ فِی
جعَلَ َعلَی ُ
جتَبَا ُکمْ» او برگزیده است شما را ،انتخاب کرده برای داشتن این بارَ « ،و مَا َ
«هُ َو ا ْ
ن ِمنْ حَ َرجٍ» در دین ،بر شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده ،فشاری نیست .اینقدرها
الدِّی ِ
سنگین نیست این بار ،اینقدرها برداشتنش عذاب و شکنجه ندارد ،قابلتحمل استَ « .و مَا جَ َعلَ
حرَجٍ» بر شما در کار دین حرجی ،صعوبتی ،فشاری قرار ندادهِ « ،ملَّ َة َأبِیکُ ْم ِإ ْبرَاهِی َم»
ن ِمنْ َ
کمْ فِی الدِّی ِ
عَلَی ُ
ل َو فِی هذَا» او شما را در گذشته و
ن قَبْ ُ
ن ِم ْ
این همان آیین پدرتان ابراهیم استُ « ،ه َو سَمَّا ُک ُم الْ ُم ْسلِمِی َ
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در این نوبت ،مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است «و من ذریتنا امّة مسلمة لک» ،این در دعای
ن قَ ْبلُ وَ فِی هذَا» ،این بار را به
ابراهیم است در سوره بقره ،اشاره به آنجاست «هُوَ َسمَّاکُمُ الْ ُم ْسلِمِینَ ِم ْ
شما دادیم ،این گزینش را نسبت به شما به عمل آوردیم ،برای چه؟ تا چه بشود؟ تا شما چه کنید و
به کجا برسید؟ «لِیکُو َن ال َّرسُو ُل شَهِید ًا َعلَیکُ ْم وَ َتکُونُوا ُشهَدَا َء َعلَی النَّاسِ»؛ مسئول مستقیم شما پیغمبر
است و مسئول همه بشریت شمایید .تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت
گواه و مراقب و دیدبان باشید .شما زمامداران بشرید ،شما ادارهکنندگان بشریتید ،شما دیدبانان این
قافلهاید .ای قافلهساالران به خواب نمانید« .لِیکُونَ الرَّسُو ُل شَهِید ًا» تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و
دیدبان باشد« ،و تَکونوا شُهَدا َء َعلَی النَّاسِ» و شما بر مردمان و بر بشریت و برخلق ها و تودهها مراقب و
نگهبان و دیدبان.

اقامه نماز ،پرداخت زکات ،اعتصام به خدا
حال که اینجور است ،حال که مسئولیت شما سنگین است ،حال که شما از طرف پروردگار به
مأموریتی دشوار دارید گسیل میشویدَ « ،فاَقیمُوا الصَّالةَ» پس به پادارید نماز را .باز هم تکلیف ،باز
هم تعهد ،ایمان خشکوخالی؟ «فَاَقیمُوا الصَّالةَ» پس به پادارید نماز را« ،و آتُوا ال َّزکاةَ» و بدهید زکات
را« .اَقیموا الصَّالةَ» را در یکی از روزهای گذشته معنا کردم «وَ اع َتصِموا ِباهللِ» و متوسل شوید به خدا و
آیین خدایی ،پناهنده باشید به خدا ،متکی باشید به خدا ،از هیچکس دیگر ،از هیچ قدرت دیگر
نهراسید.
آنوقتی که راهها بر شما فروبسته ماند ،از لطف و مدد و یاوری خدا مأیوس نگردیدُ « .ه َو مَوالکم»
خدا سرپرست و نگهبان و هم جبهه شماست.
« ...اهللُ وَلِی الَّذینَ آمَنوا» یعنی چه؟ « ُه َو مَوالکم» یعنی چه؟ علی مولی مؤمنین است ،یعنی چه؟
مؤمنین باید والیت علی را داشته باشند ،یعنی چه؟ این والیت ،این کلمه ،خیلی کلمه پرمعنای پرمغز
عجیبی است .یک روز انشاءاهلل این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا میکنم « َفنِعمَ المَولی وَ نِعمَ
النَّصیر» چه نیکو موالیی است ،چه نیکو یاوری است پروردگار.

هجرت
 ...تعهدات ایمانی از نوع زکات ،از نوع نماز ،از نوع اعتصام به خدا ،آنیک نوعش که در آن
آیات ،آیات آخر سوره حج تکرار شد .یک نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری ،از یکگوشه
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دیگری ،نوع دیگری از تعهدات در این آیات مطرح میشود« .اِ َّن الّذینَ آمَنوا» همانا آنکسانی که
ایمان آوردندَ « ،و هاجَروا» و هجرت کردند .هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتند تهران مثل
ماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت کردند و بس؟ نه .اول ،هجرت کردن به معنای یکباره از همه
چیز دست شستن به خاطر هدف ،به خاطر پیوستن به جامعه اسالمی ،به خاطر قبول تعهد در مجموعه
تشکیالت جامعه اسالمی محسوب میشود .از مکه که بلند میشدی شما بیرون میآمدی ،مغازه پر
ن آبرو آفرینت ،دیگر در مکه
متاع و پرکاالی به قول امروزیها سرقفلیدار حساسِ مشتری جمع ک ِ
برای تو وجود نداشت .به سود چپاول گران خونخوار متجاوز مکه ،مغازه دو ،سه دربندی شما ضبط
میشد و اموالتان به تاراج می رفت .اگر از مکه تنها آمده بودی و خانمت مسلمان نشده بود ،دیگر
خاطرات زناشویی گذشته را ،باید همه را بر باد حساب میکردی ،تمام شد ،باید دل میکندی .اگر
از مکه میآمدید مدینه ،پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود ،عزیزترین عزیزانتان بهصورت دشمن
خونین شما درآمده بود؛ هجرت یعنی این .آنکسانی که هجرت میکردند ،همه این محرومیت ها و
ناکامیها را به جان میپذیرفتند .از سوی دیگری ،هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسالمی
یک خشت بردن .اآلن مالحظه کنید ،اینجا بناست ساخته بشود .فرض کنید قراراست که صد قطعه
چوب دیگر ،یا هزاران قطعه آجر ،اینجا روی همدیگر گذاشته بشود ،هر بچهای هم یکدانه بردارد
بیاید اینجا ،اینجا ساخته میشود .هر انسانی یکدانه سنگ بگذارد ،یک کاخ باعظمت به وجود می
آید .جامعه اسالمی که در مدینه به وجود آمده بود ،محتاج بود به عناصر مؤمن ،فعال ،پرتالش،
پرتوان ،سابقهدار ،اسالم فهم ،محب و معتقد به این راه ،با دلی سرشار از ایمان .آنکسی که هجرت
میکرد از مکه ،ازانس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش میگذشت ،میآمد به مدینه .از
مکه به مدینه ،این آدم در حقیقت یک گام بزرگی برداشته بود درراه بنای آنچنان جامعهای ،به
سهم خودش ،بهقدر خودش؛ لذا قیمت داشت ،تعیینکننده بود .لذا ببینید این آیات چه میگوید؟
ن آمَنوا» همانا آنکسانی که ایمان آوردندَ « ،و هاجَروا» و هجرت هم کردند« ،وَجاهَدوا
«اِ َّن الَّذی َ
ل اهلل» با جان و مال ،به جان و مال ،درراه خدا مجاهدت نمودندَ « ،و الَّذینَ
بِاَموالِهِم وَ اَنفُ ِسهِم فی سَبی ِ
آوَوا» و آنکسانی که پناه دادند به این درماندگان بیوطن و آوارگان از خانه به درماندهَ « ،و َنصَروا» و
ضهُم اَولیاءُ بَعضٍ» اینها بعضی پیوستگان و به هم
آنها را یاری کردند ،همه اینها «اُولئِک بَع ُ
پیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند .اینها همه یک عنصرند ،اینها خشت و آجر یک دیوار و یک
ل المُؤمنین کَ َمثَل البُنیا ِن ی ُش ُّد بَعضُ ُه بَعضاً» .این آجرها را دیدید چطور درهمدیگر رفته ،در
سقفاند؛ «مَ َث ُ
این ضربی های سقف؛ هر آجری یک مؤمن است ،هر مؤمنی یک آجراست درهمفرورفته و دهها
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آجر دیگر را نگهداشته است .در یک سقف ضربی ،یک دانه آجر را با زحمت بکش پایین ،دهتا
آجر از اطرافش میریزد ،اینیکی نگهداشته بود آن دهتا را ،همچنانی که آن دهتاهم به سهم خود،
ن آمنوا»،
اینیکی را نگهداشته بود « بَعضُهُم اَولیا ُء بَعضٍ» بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند« .وَ الَّذی َ
اینجا را دقت کنید ،اما آنکسانی که ایمان آوردند ،باور قلبی هم هست ،اما «وَ لَم یهاجِروا» از خانه
ملکی مشجر راحت ،دل نکندند و هجرت ننمودند َ « ...و لَم یهاجِروا» هجرت نکردند ،ایمان آوردند،
اما به این تعهد ایمانی عمل نکردند ،اینها چطورند؟ اینها را میفرماید که «ما لَکم مِن وَالیتِهِم منشی
حتّی یهاجِروا» اینها به شما پیوسته نیستند ،جزو شما نیستند ،میان شما و آنها والیت و به هم
پیوستگی نیست ،تا کی؟ «حتَّی یهاجِروا» تا وقتیکه به تعهد ایمانی عمل کنند .ایمان خشکوخالی در
دنیا هم اثر نمیدهد برادر ،در جامعه اسالمی هم منشأ اثر قرار نمیگیرد ،در آخرت که جای خود
دارد« .ما لَکم مِن وِالیتهِم مِن شَیء حتَّی یهاجٍروا».
 ...باز در آنجا یکجملهای هست که آن جمله به درد ما خیلی بیشتر میخورد  ...یکی ،دو ،سه
ل اهلل» آنکسانی که ایمان
ن آمَنوا َو هاجَروا»َ « ... ،و جاهَدوا فی َسبی ِ
آیه بعد می فرماید که « َو الَّذی َ
ن آوَوا َو نَصروا» آنهایی که پناه دادند و
آوردند ،هجرت کردند ،مجاهدت کردند درراه خدا« ،وَالَّذی ّ
یاری کردند« ،اُولئِک هُم المؤمِنو َن حقّا» مؤمن راستین اینها هستند ،غیر اینها چه کسانی اند؟ مؤمن
دروغین... .
نگاهی گذرا به مبحث چهارم
یکی از مهمترین شاخصههای ایمان تعهدات عملی و انجام وظایف مؤمنانه است و قرآن افراد
بدون تعهد را بیایمان تلقی میکند .تلقینِ ایمان بدون تعهد و عمل ،از مخدرات فرد و جامعه است.
ازجمله تعهدات ایمانی جهاد ،اقامه نماز و هجرت و ...است.
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