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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 ارمـه چهـجلس

 دات عملیـراه با تعهـان زاینده و همـایم

له این است که ایمان بر طبق فرهنگ غیرقابل تردید قرآن صرفاً یک امر قلبی نیست؛ ایمان مجرد، ئمس

ایمان قلبیِ خشک و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضاءِ مومن شعاعش مشهود نیست، این ایمان از 

ی که بندگان پرمدعاابلیس پیش از آن .اول مومن به خدا شیطان استنظر اسالم ارزشمند نیست. 

ت سالیانی خدای متعال را عباد ؛فاده آدم به این سرزمین خاکی بیایندپروردگار و فرزندان پرناز و اِ

ها همه آنجا به کار جایی که ایماننن بزنگاه، در آآکرد و دلش کانون معرفت خدا بود اما در می

این ایمان  .این ایمان به کار ابلیس نیامد ،در هنگام انتخاب، در هنگام تعیین راه نهاییآیند یعنی می

 در همان دل ماند. 

بهه ماند؛ ما هم شخشکد؛ تو بگو نه، باقی میپوسد و میگویم ایمانی که در دل فقط بماند میمن می

ماند و به دست و پا که در دل میماند اما ایمانی گوییم ایمان در اعماق دل میمی ،گیریمرا قوی می

آن ایمان از نظر  ؛رسدهای ما نمیو چشم و گوش و مغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی

  !فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست

 رای که دما این مطلب را در یک تیتری خالصه کردیم و آن همان تیتری است که باالی آن ورقه

است  زاید؛ ایمانیای فیّاض عمل میمان زاینده، ایمانی که مثل سرچشمهشماست نوشتیم؛ ایاختیار 

ایمانی که همراهش عمل هست. آن کسانی  .گذاردهمراه با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مومن می

کردند که ایمان یک چیزی است مال منطقه قلب آدمی، وَلو انسان به لوازم و تعهدات که فرض می

دِن کردند با مومن بوتواند در حوزه مومنین باشد؛ آن کسانی که خیال مید میایمان پایبند نباش

فقط، یعنی با باور داشتنِ فقط، بدون عمل، بدون تالش، بدون مجاهدت، نویدهای خدا در مورد 
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د و دهنکردند بهشت را به یک امر قلبی میهایی که گمان میگردد؛ آنمومنین نصیب انسان می

نند ککسانی که تصور میدهند نه به عمل، آنروی زمین را به یک امر قلبی می حکومت ،بدون عمل

ت ها بایستی به این آیااین ؛ماندبطور خالصه، که اگر عمل را حذف کنیم ایمان چیزی ازش باقی می

ها مورد دیگر در قرآن و سراسر قرآن با دقت بیاندیشند و آیات دیگری که در تالوت بعدی هست و ده

 ست.ا ولیت، با تکلیف، با تعهد همراهبینند آن ایمانی از نظر اسالم ارزش دارد که با عمل، با مسئتا ب

عاصی که عمرو .اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود عمروعاص باید اول شیعه عالم باشد

یزده بعد از س اند شنیده؛ من و شماماجرای غدیرخم را یا به چشم دیده یا از کسانی که به چشم دیده

عمروعاصی که درباره امیرالمومنین شعر  .خوانیمها فقط میای این ماجرا را در کتابقرن و خرده

هایی که برای زهد ها و لحظهترین ساعتار، در آن حساسضعمروعاصی که در دَم احت .گویدمی

دینم را به دنیای گوید می ،کنداظهار پشیمانی می ،کندیک انسان مطرح است اظهار ندامت می

 ست جنگیدم! ادانستم حق با علی که می !معاویه فروختم

تر از شیعه قرن چهاردهم هجری به والیت بالفصل تر و عینیپس عمروعاص به نظرم عمیق

نیست؟  گویید نه، چرا شیعهامیرالمومنین پی برده بود و تصدیق کرده بود اما آیا شیعه است؟ شما می

آورد؛ اول تعهدش بیعت نکردن با عتقاد به امامت امیرالمومنین تعهدهایی میکه ابرای خاطر این

د یعنی جنگشود و با همین علی میعمروعاصی که با معاویه همدست می .ستاسفیان معاویه ابن ابی

 ؛ماندند نمیکند پایبهایی که این باور به انسان متوجه میها و تکلیفبه تعهدهای تشیع، به مسئولیت

انم گردسخن را باز به خودمان برمی یف درست است و چون درست است من روه نیست و این حرشیع

توانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟! مگر ما به گویم با همین دلیل آیا من و شما میمی

 تعهدهای شیعه بودن عاملیم؟! مگر ما پایبندیم؟! 

هم در تالوت امروز این معنا هست  .دید و بی ابهام استباره روشن است و بی ترو سخن قرآن در این

ن کسانی که به طور مطلق پایبند به تعهدات آکند ایمان را از می نفیصریحًا  .هم در تالوت فردا

شیع ها از اصول اعتقادی اسالم وتبنابراین ایمانی که در اسالم معتبر است، این .ایمانی خود نیستند

  .آن ایمانی که در اسالم معتبر است ایمان زاینده و تعهد آفرین است .است

هایش هم نباش! آن ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه باشد؛ اگر همراه نبود منتظر نتیجه

، د. یک صفتی است در انسانکنطلبی ضد این را به ما تلقین میی ناشی از راحتپندارهای بیهوده
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ار بین دو ک .گرایی در انسان هستطلبی، سهلحالت سهولت .رودتر میای راحتهمیشه دنبال کاره

ن آن را انسا ،بردست، هر کدام تالش کمتری، مایه کمتری میاتر آسان هر کداماگر مخّیرش کنی 

ت، گوید این صفاند. این به ما میجوریها اینمعموالً انسان .ستاخاصیت آدم این . کندانتخاب می

ر را، تتر را بپذیر، راه کم خرجگوید راه آسانلت، این خصلت بشری این ویژگی، به ما میاین خص

رایی گکه هم سهلبرای این !گوید بهشتت از دست رفتاز طرفی ایمان مذهبی می را، ترراه بی تالش

ایی همجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم؛ فرمول ؛هم بهشت از دست نرفته باشد ،ی مانده باشدبه جا

ش آخر ،دهیمایستیم جان هم میمیها رمولفدهد رفتن آدم بیکاره تنبل را به بهشت! پای که می

 ها غلط بود. فهمیم که فرمولمی ؛فقط وقتی به بهشت نرفتیم !فهمیمهم نمی

مشغول زار زدن  .ستاعبادت کردن در آن نیمه شب در مسجد مشغول علیه اهللصلواتامام سجاد 

یکپارچه تالش در راه به حکومت رسانیدن  ،اشآن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگی .ستا

ک اش .ستاخدا  مقابلتالش در راه عبودیت و خضوع در  نیمه شب هم یکپارچه ؛ستاحق و حقیقت 

نیست که عرض کنم با یک کند، مناجات عجیبی که حاال مجال مناجات می ،کندریزد، گریه میمی

گوید پسر پیغمبر تو چرا؟! تو با آن پدر، با آن مادر، دل میباور سادهوضع عجیب، بعد آن مرد خوش

همه بندگان برگزیده خدا، گریه را برای ما بگذار! تو که فرزند پیغمبری، فرزند علی،  ،با آن جدّ

 کنی؟! تو چرا گریه میفاطمه زهرا فرزند حسین، فرزند 

کند، تز خضوع و خشوع و گریه و که از این تز دفاع میضمن آنعلیه اهللآن وقت امام سجاد صلوات

 م شدن، برای هرعبادت و دعا در مقابل پروردگار برای جال دادن روح، برای برای هر چه بیشتر مصمّ 

این اشتباه  ؛کندکه این تز را تقویت میکی شدن و نه برای تخدیر شدن؛ ضمن اینچه بیشتر به خدا متّ

 مّی وَ اُ بی وَاَ دیثِحَ  َعنکََدعَ "گویی؟! آورد که تو چه میم از ذهن این شیعه عامی بیرون میرا ه

ز آن ، بهشت ا"لُمطیعینلِ ةُ نَّلجَاَ" ، بینداز دور صحبت پدر و مادر و جد را، که تو فرزند فالنی، "جَدّی

 فرمانبران است. 

سالیانی است و سالیان دراز، روی مغزها  .است در زمینه ایمان و عملاین تز اسالمی و تز شیعی 

کنند تا بگویند اسالم منهای عمل، ایمان بدون عمل، در دل محبت و ایمان و باور و نه دارند کار می

چنان خواهند بباورانند و قرآن همهاست دارند به ما، این را میدر عمل حرکت و تالش و اثر، سال

ست؛ آن کسانی که این کارها را ندارند که تالوتش را یا امروز یا فردا او زنده و شاداب ندایش بلند 
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مومن نیستند؛ ایمان ندارند. آن کسانی مومنند، آن کسانی با شمایند، آن کسانی  ،خواهیم دید

مشمول لطف خدا و برادری مسلمانی هستند که در راه خدا طبق ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تالش 

 ند، کار کنند؛ این هم تز قرآن.کن

 

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در


