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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ه پنجمـجلس

 داتـدی به تعهـان و پایبنـایم

اهی و گای است مهم که تعهدات یک فرد مومن گاهمسئلهی بحث درباره ایمان هم در زمینه مسئلهاین 

ع هر جا که نف ؛خواهد خود را مومن قلمداد بکندجور نیست که آن کسی که میبخواهی نیست؛ ایندل

خودش ایجاب کرد این مومن باشد؛ هرجا به نام ایمان و به ی ی شخصی تجاوزکارانهو سود و بهره

اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما در آن مواردی که ایمان  ؛د سوار شوداتظاهر به عمل توانست بر خر مر

از نام اسالم و نام ایمان و از  ؛کندو متعدیانه تولید نمی و عمل برای او سود شخصی، سود متجاوزانه

  !ایمانی روی گردان باشد عمل به تعهدهای

ه ب ؛رار گرفته استـرّض قـهای گوناگونی مورد تعورتـت را که در قرآن به صـاینجا ما این صف

که طالب  طلبند؛ کی هستی مردم دنیا نفعند. همهجورطلبان اینعـطلبان نسبت دادیم؛ گفتیم نفنفع

ع شخص خود حاضرند منافع ـکه برای نفطلبان آن کسانی است ور ما از نفعـزیان خود باشد؟! منظ

واهند خها این است که ایمان و عمل را تا آنجا میی آنسیره !اوزـطلبان متجنفع !دنیایی را فدا کنند

ای، رهـتوانند بهر به عمل میـان و تظاهـبا نام ایم .ها استخص آنـدارند که به سود شو دوست می

  .ی ببرندـکام

ما  .ندها ایمان ندارکند که اینی قرآن صریحاً اعالم میر اسالم مومن نیستند؛ آیهگونه افراد از نظاین

فکری  ی شناختترین مباحثی است که در سلسلهی ایمان که یکی از اولیبنابراین در بحث در زمینه

یمان اشد و شد؛ به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر اسالم باید مطرح می

 ،ر قرآن بدون عمل صالحـبدون تعهد، بدون احساس مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبی

قت عالوه بر این، این حقی ؛گرددایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی نتایجایمان نیست و 

 همیشگی و همگانی است.  ،دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد
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ی در مقابل همه ؛خواهد مومن بماند و از ثمرات مومن بودن بهره ببرداست و می آن کسی که مومن

جا باید احساس تعهد کند. آن کسی که معتقد است ایمان احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه

 بنده خدا بشوند و من تاباید آن تعهد این است که همگان  ؛آوردتعهدی می ،به خدا و ایمان به رسالت

سالت به ر رّکه من مُقِتوانم همه را بنده خدا باید بسازم. ایمان به پیغمبر و شهادت به اینآنجا که می

و معترفم،  رّمُقِ آورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم؛ اگر من به این معنا این تعهد را می ،پیامبرم

که  ی کوچکشوم با یک پدیدهکه مواجه میکه آن وقتی  ددیگر معنا ندار ،اگر این تعهد را قبول دارم

پر  چنانهای گردنم را آندر مقابل آن رگ ؛ستری است، بر خالف راه پیامبر خدابر خالف مشی پیامب

 یچنان گره کنم؛ واقعًا نمایش یک مسلمان، اما وقتی در مقابل، با یک پدیدههایم را آنکنم، مشت

مسیر و جهت نبوت و رسالت هست، اگر روبرو شدم، مسئولیتم بزرگتر ولی پردردسرتر که باز در خالف 

  !را فراموش کنم

رّی غولی کم بد، مثل شیر نر می ،های بدبا ضعفا شیری، با آدم" ةٌ عامَروبِ نُی الحُ فِ یَّ وَلَعَ دٌسَ اَ "گفت 

این  ؟!"ةٌعامَروبِ نُی الحُفِ یَّ وَلَعَ دٌسَاَ "آفرین اصالً حالت ستیزه نداری اما با بدهای بزرگ، با بدهای بد

ها نگرسند شیرند، در جگوید به ما که میمی .رودیک شعر عربی است که به عنوان مَثل سائر به کار می

ی جنگ شترمرغ با کس !شوند شترمرغندروبرو می ،مسلح شمشیر به دستِ کلفتِهای گردنکه با دشمن

 دارد؟! شترمرغ چنگ و دندان دارد؟! 

نه  نه زمان دیگر نیست، نسبت به شخصی ،گاهی نیست تعهد، نسبت به زمانیتعهد، گاهموسمی نیست 

آن  .آوردکریم از یهود نام می جایی و همیشگی است. قرآنشخص دیگر نیست. تعهد همگانی و همه

هاست؛ همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛ گفتند باید برادران ما، منظورشان یهودیجا میکسانی که یک

کشتند و اسیر ها میهمین برادران را در جنگ ؛آمدشان به کار میجایی که پای منافع شخصیآن

 خوردند. فروختند و پولشان را میگرفتند و میمی

به بعضی از  "عضبَرونَ بِکفُ تَ تاب وَالکِ  عضِبَبِ نونَتومِ فَ اَ  "فرماید قرآن در مقام توبیخ با بنی اسرائیل می

مانید، ایدین ایمان دارید، به آن جاهای بی دردسرِ راحتش مومنید و متعهد، به بعضی دیگر از دین بی

توان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان مگر می ؟!جور چیزیشود اینمگر می ؟!ایدعقیدهبی

که برای ایمان و مومنین داده  هایی هموعده ؟!و یک نقطه سرچشمه گرفته است أکه هر دو از یک مبد

 چنان مومنینی را گفتند واگر گفتند مومنین پیروزند آن .ل آن ایمان است نه مال این ایمانشده ما
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فتند اگر گ .چنان مومنانی استست یعنی همراه آنااگر گفتند دست خدا همراه مومنان  .پیروزند قطعاً

  !جور مومنی گفتند نه با مثل من و شماکند با آنطبیعت با مومن همکاری و همراهی می

ص ی آثار و خواابریم این است که اگر دیدیم ایمان ما دارای که از این بحث میپس ما کمترین فایده

هایی که قرآن و خدا برای مومنین دادند نیست، وقتی این را دیدیم بشارت ؛های ایمانی نیستو بشارت

ها ایمانی که آن همه نویدها برای آن داده شده است اینفهمیم که آن کنیم؛ چون میتعجب نمی

 نیست. 

ثی داریم یک بح ،ع قرآنیداده شده است با یک سیر تَتَب   البته فردا در زمینه نویدهایی که برای ایمان

  وَاهللنّا بِ مَ ءاقولونَ وَ یَ"اهلل عرض خواهیم کرد. حاال این آیات را ترجمه کنم، گوش کنید. شاءکه ان

یم؛ این ادعاها را اهو فرمان برد "وَ اَطعنا"ایم به خدا و به پیامبر، گویند ایمان آوردهمی "سولالرَّ بِ

روهی گ ،پس از این ادعا "کعدِ ذلِن بَنهُم مِمِ  ریقٌلّی فَوَ تَیَ ثُمَّ "کنند که ادعا کردنش آسان است اما می

ن نیست ی! صحبت از مرتدّ ها ،وقتی که رو برگردانند، صحبت از کفار نیست .گرداننداز آنان رو برمی

روند، نه، صحبت از همین مومنین معمولی می ،شوندکنند از عالم اسالم خارج میکه یکهو قهر می

  !های اسالمیهاست، جامعهداخل جامعه

ما کاَن نَّاِ "نیستند اینان مومنان، مومن نیستند.  "نینالمومِ کَ بِ ما اولئِ وَ"فرماید ها میبعد درباره این

 .ها ،ستاببینید فرهنگ قرآنی این  .جور نیستندجورند؟ مومنین اینهاما مومنین چ "نینقولَ المومِ 

فرهنگ اختصاصی دارد. مومن در اصطالح قرآن به این معنا است که دارد  .قرآن لغت معنی دارد

چون  "هسولِرَ  وَ هللِی اَلَ عوا اِذا دُاِ"همانا بود سخن مومنان، " نینکانَ قولَ المومِ ما نَّ اِ" .کنداینجا بیان می

 ؛ندتا خدا و پیامبر، پیامبر میان آنان قضاوت بک "ینَهُمِلیَحکُمَ بَ" ،سوی خدا و پیامبرشهفراخوانده شدند ب

ردم شنیدیم که عرض ک .شنیدیم و فرمان بردیم "عناطَاَ عنا وَ سَمِ  "که گفتند  "قولویَ نْاَ "سخنشان این بود 

 "هیدوَ شَهُ  معَ وَسَّاللَقی اَ اَوْ"شنیدیم یعنی نیوشیدیم. اصطالح سمع  .یعنی فهمیدیم؛ نه به گوش شنیدیم

که دیشب اتفاقاً در حین مطالعه قرآن من به یک مورد -در موارد بسیارش  ،سمع و شنوایی در قرآن

نای نه به مع ،به معنای فهمیدن است -ته یادداشت نکردم چون زیاد استدیگرش برخورد کردم و الب

 شنیدن با گوش، با این جارحه و عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدن است. 

گویند ما فهمیدیم یعنی آگاهانه مومن شدیم. حاال بحثی که در دو روز قبل کردیم که ایمان ها میاین

که ایمان آوردیم، آگاهانه، آن وقت اطاعت هم ورزیدیم پس از آن "عناطَاَ عنا وَ مِسَ"باید آگاهانه باشد. 
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 فالح یعنی موفقیت، پیروز شدن و به هدف .هایند به مطلوب دست یافتگاناین "حونمُ المُفلِکَ هُوَ اولئِ"

 و مقصود دست یافتن؛ البته معنای رستگاری یعنی رستن هم در بعضی از لغات آمده اما غالبًا فالح که

ست. اتر متناسب ،آید با همین معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی لغت هستبرای مومنین می

 "رَسُولَه للَّهَ وَمَنْ یُطِعِ اَ  وَ"آنانند آن کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند.  "حونمُ الُمفلِکَ هُوَ اولئِ"

و از او پروا  "یَتَّقْهِ وَ" ،و از خدا بیم برد "اهللوَ یَخشَ "آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را 

 ست.هم به همین معنا ا "فوز" هایند به منظور و مقصود دست یافتگان، آن "اِئزُونکَ هُُم الفئِولافَ " ،کند
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