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 1قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن" نکته های ناب کتاب

  وَأَطِيعُوا اللََّهَ وَالرََّسُولَ لَعَلََّكُمْ تُرْحَمُونَ

رار شاید مورد رحمت پروردگار ق " ونَلَعَلََّكُمْ تُرْحَمُ "، اطاعت کنيد خدا و رسول را " أَطِيعُوا اللََّهَ وَالرََّسُولَ"

  .گيرید

ما می . انه مااینجا یک مقایسه ای بكنيد بين قرآن و پندار عامي؟ همورد رحمت خدا قرار گرفتن یعنی چ

منطقه  نچه ازاگر چنا، اگر به واجبات و تعهدات و تكاليف عمل نكردیم، گویيم اگر نافرمانی خدا کردیم

 ؟ آن چيست، فقط یک اميدواری داریم؛ های ممنوعه پاعقب نكشيدیم

رحمت ؛ تاین داعيه و حرف ماس، خدا ما را رحم کند، خدا با رحمتش با ما عمل کند. آن رحم خداست

گزین ن و جایرقيب عمل کرد، رحمت پروردگار را. برای آنجا که عمل نكردیم؟ خدا را برای کجا می دانيم

  .عمل کردن می دانيم

  .گيریدبشاید مورد رحمت پروردگار قرار ، اطاعت کنيد، می گوید عمل کنيد؛ آیه قرآن به عكس است

و اند که کخدا آن وقتی به مردمی رحم می . دا آن وقتی ست که یک ملتی به مسئوليتش عمل کندرحمت خ

  .تكاليف خود را انجام بدهند، را اطاعت کنند

ه بر ه را کآنچ؛ به اینكه تمام تكاليف و حجت های الهی را بر دوشمان حمل کنيم؟ اطاعت خدا به چيست

  .انجام بدهيم، عهده ما نهاده شده است

اهد نان خوآن وقت است که رحمت پروردگار و لطف بينهایت او شامل حال آ، اگر این جور بود یک ملتی

  .شد

 

 

 

 

 



 2قسمت  -"طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب 

 تْ لِلْمُتََّقِينَ الْأَرْضُ أُعِدََّعَرْضُهَا السََّمَاوَاتُ وَ وَجَنََّةٍ رَبَِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ ٰ  وَسَارِعُوا إِلَى

الی  " ؟وی چهاما به س، دین می گوید سرعت بگير هر چه بيشتر، دین نمی گوید نيروهایت را متوقف بگذار

سوی  نه به، نه به سوی یک وجب آب و گل، به سوی چيزی که شایسته توست " مغفره من ربكم و جنه

  .رای تو کوچک و کم استب، نه به سوی زندگی مادی دنيا که هرچه باشد، فالن مبلغ ناچيز

، ستاچيز ابرای تو زمين و آسمان اندک و ن، ای انسان بزرگ! تو اگر می خواهی همت به چيزی بگماری

ت تر مغفريز باالاز همه چ؛ ای انسان بزرگ! مغفرت برای تو مهم است. همت به چيزی باالتر از اینها بگمار

  .است

ه او ره اشكی کبعد روز قيامت به خاطر قط؛ گناه کرده، ردهجنایت ک، فالن کس ظلم کرده؟ مغفرت یعنی چه

ین ت خدا امغفر. تو را بخشيدیم، خدا بگوید خيلی خوب، داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است

 نه؟ است

آمپولی  ،ذاریدگدارویی می ؛ بدن شما یک جراحتی بر می دارد. غفران یعنی التيام دادن و پر کردن یک خال

  .التيام پيدا می کند، تا باالخره این زخم پر می شود می زنيد

می کند  وح واردضربتی بر ر، هر گناهی که انجام می دهيد، مانند جسمی باشد، روح شما اگر در مقام تمثيل

صه ای که در این نقي، این کمبود روح، غفران یعنی این خال؟ غفران یعنی چه .و زخمی به وجود می آورد

  .این برطرف بشود، آمده استنفس او به وجود 

ب شما عق، اگر این ماشين در راه توقف کرد. دارید می روید، سوار ماشين شدید، یک مثال دیگر بزنم

 گفتن که وتن آنجا واِال با نشس. به اینكه یک خرده تندتر بروید؟ جبران این عقب ماندگی به چيست، افتادی

  .این کاری از پيش نمی برد، خدایا غلط کردم

  .ه باشیران کردتندتر برو تا این توقف یک ساعته را جب، زودتر حرکت کن، حاال باالخره غلط انجام گرفت

 ،ظر کنيمت صرف نما حاضریم از آن اشتباها، آن اشتباهاتی که به وجود آمد، آن گناه هایی که انجام گرفت

  .در صورتی که جبران بشود

  صَالِحًا ثُمََّ وَعَمِلَ وَآمَنَ لِمَنْ تَابَ؟ اما برای چه کسی، يام می دهيمزخم ها را الت، ما خال ها را پر می کنيم

 ٰ  اهْتَدَى

  .یعنی برگردد؟ توبه کند یعنی چه. من بخشنده ام برای آن که توبه کند

خود  ش داشتنعمل! نباید از عمل غافل بود و به سخن گفتن و دل خو. عمل صالح کند. توبه یعنی برگشتن

  .بسنده کرد



 3قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"کته های ناب کتاب ن

 لِلْمُتََّقِينَ  أُعِدََّتْ الْأَرْضُوَ السََّمَاوَاتُ عَرْضُهَا وَجَنََّةٍ رَبَِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ ٰ  وَسَارِعُوا إِلَى

  الْمُحْسِنِينَ یُحِبَُّ اللََّهُوَ ٰ   نِ النََّاسِافِينَ عَعَالْالََّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السََّرََّاءِ وَالضََّرََّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ

این بسيار حرف به ؛ "اگر ان شااهلل راهتان بدهند، آقا شما اهل بهشتيد": این جمله معروفی که می گویند

 .اما خود خدا می گوید ما این بهشت را برای مردم با تقوا آماده کردیم، ما همه آرزومند بهشتيم. جایی ست

 ؟ با تقوا کيست، "لِلْمُتََّقِينَ أُعِدََّتْ "

انفاق با خرج کردن فرق . اخوشیآن کسانی که انفاق می کنند در خوشی و ن،  "الََّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السََّرََّاءِ "

  .دارد

آن ملتی  .ه بشودیک نياز راستينی برآورد، یک خلئی پر بشود، انفاق آن خرج کردنی را می گویند که با آن

پول ، یاق نكرداینجا انف، به آن ملت کمک کردی، اگر در غير آن چيز، امروز به یک چيزی احتياج دارد که

  .حرام کردن انجام دادی

ر ها را پآن خال آنهایی که خال ها و نياز ها را ميفهمند و حاضر می شوند. انفاق کار مردمان باهوش است

  .کنند

  .همه جا عقل، نمی کنند یعنی بر اساس احساسات کار؟ یعنی چه، دگان خشمو فروبرن "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ "

، قلاند با عانسان می تو، وقتی خشم فرو نشست. نه فراموش کنندگان} ِخشم{. فروبرندگان، کظم کنندگان

  .آنچه را که شایسته است انجام دهد، با درک

  .ظر کردنباید صرف ، ن مردم باید گذشتاز گناها، از خطاهای مردم "وَالْعَافِينَ عَنِ النََّاسِ "

تَغْفَرُوا وا اللََّهَ فَاسْمْ ذَکَرُمُوا أَنْفُسَهُوَالََّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَ"؟ ز دیگر نشانه های باتقواها چيستا

 "لِذُنُوبِهِمْ 

، هاین گنا یند کهتجو می آدر جس. خدا را به یاد می آورند، چون کار خالفی بكنند یا بر خویشتن ظلم بكنند

رت می ن و مغفو چه کسی غفرا. اما همين هم بدون کمک پروردگار ممكن نيست، این خال التيام پيدا بكند

 ؟ بخشد گناهان را به جز خدا

 ش را ازپس تال. تالش و کوشش از ما و قبول از خدای ما؛ برکت از خدا، تالش از تو و حرکت از تو

  .م حذف بكنيمپرونده خودمان حق نداری

  .این چنين آدم هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگار است

 

 
 
 

 



 4قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب 

 رَبَِّهِمْ یَتَوَکََّلُون ٰ  ى إِیمَانًا وَعَلَ هُ زَادَتْهُمْلَيْهِمْ آیَاتُ عَلِيَتْ ذَا تُإِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِ 

ه صرف بیمان واِال ا. آن وقتی ایمان به صورت راستين در کسی وجود دارد که بر طبق آن ایمان عمل کند

در  دست و در، اما شعاع این وابستگی در عمل، اینكه قلب انسان و دل انسان به یک قطبی وابسته است

  .به درد نمی خورد، منعكس نيست زبان و در اعضا و جوارح دیگر

 "مْلَتْ قُلُوبُهُلََّهُ وَجِ إِذَا ذُکِرَ الإِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ " .پنج خصلت در اینجا مشخص شده، برای مومن راستين

 ؟ ترسيدن از خدا به چه معناست. به بيم آید دلهایشان، چون یاد خدا می شود

 بگوید ممكن است کسی؟ یا نوع دیگر و لطيف تری است، قاضی است آیا ترسيدن یک گنه کار در مقابل

  .فت استاما یک نوع ترس دیگر هم هست که آن ناشی از معر. از خدا هم نمی ترسم، من گناهی نكردم

. ی کندقهرا احساس دهشت و حيرت م، حقيقت های باشكوه، ذوات عظيم، انسان در مقابل اشيای بزرگ

قارتِ ناشی از احساس عظمت او و احساس ح، بلكه این دهشت و بيمناکی؛ ترس از گناه نيست اینجا

  .مفيد است، این چنين ترسی از خدا مطلوب است. خویشتن در مقابل اوست

م ينيد امامی ب اینی که، اینی که می بينيد اميرالمومنين در نيمه های شب به خود می پيچد و اشک ميریزد

وم ماه سوقتی دهه ، می بينيد رسول اهلل با همه جاللت و عظمتشاینی که ، سجاد گاهی صيحه می زند

بادت وقت ع، یعنی شب ها دیگر وقت خواب نيست، می گوید رختخوابِ مرا جمع کنيد، رمضان می آید

  .ارپروردگ اینها را گمان نكن کارهای تصنعی است در مقابل؛ وقت خضوع است در مقابل پروردگار، است

دهد و بیاد  ست آن کسی که بگوید امام در دعای ابوحمزه می خواهد به مردم چيزچقدر ناقص و ناآگاه ا

اشک  واقعا. اشتباه است این؟ یعنی تصنعی گریه کرده اند تا تو و من یاد بگيریم. خودش را نمی گوید

  .برای خاطر اینكه معرفتشان نسبت به خدا بيشتر است؟ چرا اشک ریخته اند، ریخته اند

بی حالت رع آن، آن احساس ترس و بيم، آن حالت خشيت، آن حالت هيبت، دا به ميان بيایدوقتی که یاد خ

  .بر دل مومن مسلط می شود، که ناشی از احساس حقارتِ خود در مقابل عظمت خداست

این ، در می شوپبه ترس و بيم و رعب ، قلب آنها به وَجَل، مومنان آن کسانی هستند که چون یاد خدا شود

  .یک
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 رَبَِّهِمْ یَتَوَکََّلُونَ  ٰ  ىهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَ لَيْهِمْ آیَاتُ عَلِيَتْ ذَا تُإِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِ 
رو خوانده فات خدا بر آنان وقتی آی است که نشانه دیگر مومن این "آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًاوَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ "

می  ياهی باالمانند گ، بزرگ می شود، در روح او رشد می کند، این ایمان مانند بذری در دل او، شود می

 . آن چنانيكه امكان ریشه کن کردن آن از ميان می رود، آید

ه باید بی است کآن کتاقر. ایمانِ انسان مومن باید زیاد بشود، اده می کنيم که با تالوت قرآناز این آیه استف

 . و فهميد به قصد افزون شدن و نيرومندتر شدن ایمان، آن راخواند به قصد فهميدن

وکل یعنی ت. ی کنندد توکل منشانه دیگر مومنين این است که بر پروردگار خو " رَبَِّهِمْ یَتَوَکََّلُون ٰ  وَعَلَى "

 ؟ چه

ی موه گری جل، توکل به صورت یک عامل تحرک، با این تعبير؛ در همه حال اتكاء و اميدت به خدا باشد

 . کند

 بين اهی درر، وقتی به جایی رسيدی که به نظرت می آید اینجا تَهِ کوچه است، وقتی به بن بست رسيدی

 ،ادث شدنتسليمِ حو، تسليمِ دشمن شدن، ليمدرِ تس، بر روی مردم معمولی چند در باز می شود، نيست

 . خود را نابود کردن و راحت شدن، درِ خودکشی و انتحار، جریان طبيعی زندگی شدن تسليمِ

اسم بن می شن می گویند خدایی که من. اما برای انسان های باخدا درِ دیگری در بن بست ها باز می شود

ا دست همه بن بست ها ب. ر خدا بن بست نداریم مااز نظ؟ بن بست چيست. ها را هم می شكافد بست

 ؟ بن بست از جنگ احد باالتر. باز است! راه دارد بُن، قدرت خدا

، يردر می گناگهان از دو طرف مورد هجوم قرا، لشكر معدود اسالم در حين سرگرمی به جمع آوری غنيمت

واقعی چه در یک چنين م، ی جهازخب پيداست که یک لشكر بی سالح و ب. خاطر غفلت چند تا سرباز  به

 . فرار؟ کند می

، مسلط ،من مجهزدش، اسلحه ها روی زمين افتاده، راه های نجات به کلی بسته؟ بن بست از این باالتر، آقا

 آنچه

 . اتكای به خدا؛ آن دریچه ای است که خداپرستان فقط دارند، اینجا به داد انسان می رسد

 ن بستب؟ ستیبچه بن . اميرالمومنين علی ابن ابی طالب؟ سی عمل می کندآدم با توکل در اینجا مثل چه ک

، ندگاه نكردنپشت سرشان را هم ، آنهایی که از احد تا مدینه؟ بی توکل ها چه کسانی بودند. کدام است

، بر استصیكی ، یبه نظر من دو بال نيرومند برای پرواز انسان در زندگ. خودِ دروازه های شهر دویدند تا

 ی توکلیك
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  الََّذِینَ یُقِيمُونَ الصََّلَاةَ وَ مِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ
 و " صََّلَاةَنَ یُقِيمُونَ الاَلَّذِی "ن تعبير یک فرقی ست بي. آنها که نماز را به پا می دارند"الََّذِینَ یُقِيمُونَ الصََّلَاةَ  "

واندن از نماز خ غير، پيداست که به پا می دارند نماز را. یعنی نماز می گزارند، یصلون  "الذین یصلون "

 یک. است

 ؟ به نظر شما این حقيقت چيست. یک حقيقت برتر و واالتری است، چيز دیگری است

ورت همه به ص، رت کاملیعنی نماز را به صو، یكی اینكه بگویيم اقامه نماز. چند جور می شود احتمال داد

 به، جانبه

 . اتفاقا به همين معانی هم هست، اقامه در زبان عرب. صورت تمام به جا آوردن

در  ،ان دینشنيدید که بعضی از بزرگ. همه مشكالت برایش آسان می شود، آدمی که نمازِ خوب می خواند

 هنگام

دت شن ها و ه رسول خدا در هنگام بحراشنيدید ک؟ دو رکعت نماز می خواندند، توجه شداید و مصيبت ها

 ها رو

 . برو اذان بگو، بالل ما را آسوده کن "اَرحنا یا بَالل ": می کرد به بالل و ميگفت

. کنند خوان مییعنی جامعه را نماز، احتمال دیگر این است که نماز را به پا می دارند، این یک احتمال

 بعضی

و یک  پنجاه، به جای هفده رکعت نماز در شبانه روز، ددلشان خوش است که خودشان نماز می خوانن

 رکعت می

 . ن نيستغمشا، مردم دارند گروه گروه از دین دارند رو برمی گردانند، بابا، اگر بگویند. خوانند

یگران به د، نداما خودش بخوا، هر کسی نمازِ خوب بخواند. این عمل نيست، آن عملی که نشانه ایمان است

 کاری

 . یعنی کامل نيست. این درست نيست، شدنداشته با

 ازخوانالنی نمفنه اینكه . همگان را نمازخوان کردن، نماز را در جامعه به پا داشتن؟ نشانه ایمان چيست

. استر راه خدیعنی جامعه ای که دائما به یاد خدا و د، یعنی جامعه نمازخوان؛ نمازخوانش کنيم، نيست

 جامعه ای

 . ندودیت نمی کجز خدا کسی را عبادت و عب " نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَسْتَعِينُإِیََّاکَ  "که می گوید 

ن خال و نياز را آتو ، معهد در جاانفاق عبارت است از آنكه خلئی و نيازی باش " وَ مِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ "

 . پرکنی



ز ا؛ ن نيستآل در اسمِ ما، می کنند} مومنين آن کسانی هستند که از آنچه ما به آنان روزی کرده ایم{انفاق

 پول

جسمی که  از توان، از فكر و مغزی که دادیم، از پولی که دادیم، فرق نمی کند. نه؟ هایی که به آنها دادیم

 از، دادیم

 . نه هر خرج کردنی. به جا خرج می کنند، از همه امكاناتی که دادیم، آبرویی که دادیم

ا این بيد آیا ببين، خوب فكر کنيد، اگر خواستيد پول خرج کنيد، ف کنيدبعد از این اگر خواستيد وقت صر

 مایه

 . دارید انفاق می کنيد یا خرج بيهوده می کنيد، گذاشتن
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ایمان  اگر. ردنجاذبه حرکت کیعنی دنبال یک ، به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، ایمان یعنی باور

  .نمی شود به آن گفت مُسلِم، زنده به نور اسالم نيست، این دل مرده است، در دل نباشد

  .دامبا، مبادا، مبادا؛ دغدغه دارد، این ایمان های ناشعورانه است که آدم مدام دل دل دارد

 نند! چوننمی دا هيچ، هيچ نمی دانند ؟از کجا گفتی که پيغمبر اسالم حق است، از نوع مردم اگر بپرسی آقا

نی یع؛ د هاایمان هم دار. این هم می گوید پيغمبر حق است، چون معلم توی مدرسه گفته، پدرها گفتند

ست سته به دچشم ب واما این باور از زبان این و آن و از روی تقليد ، واقعا باورش آمده گه پيغمبر حق است

  .آمده است

 {}ایمان مقلدانه. اما ایمانی ست از روی تقليد، ستاین هم یک نوع ایمان ا

بداری از جان، يلتعصب می دانيد یعنی جانبداری بدون دل. ایمان متعصبانه، مثل همين ایمانِ مقلدانه است

، هيمد جام میچون فالن عمل را ما مسلمان ها ان. این را می گویند تعصب، نه از روی منطق، روی احساس

  .این غلط است، یگران فالن عمل دیگر را انجام می دهندچون د؛ این درست است

، اگردشحمتی و بدون هيچ ز، همان طور که بچه؟ دليل می خواهيد. ایمان مقلدانه و متعصبانه قيمتی ندارد

صورت  ه همينب، از پدر و مادر و یا اوليای مدرسه اش یک ایمانی را مُفت گرفت، بدون هيچ گونه تالشی

مان ای، یمانسل بی ایک ن، و ناگهان وقتی نگاه می کنی. این ایمان را از او مُفت می گيرند، هم دزدان ایمان

ين فرو به زم ایمان ها مثل برفی در چله تابستان آب شده و، ها همه غارت زده و در مقابل شعله مادیت

  .رفته

يده بود يجه نرسبه این نتهنوز نقشه ها ، این همه راهزنِ فكر و ایمان و عقيده وجود نداشت، صد سال قبل

  .که باید ایمان مذهبی اصيل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بالیی سرشان آورد

سيل . دمی کنن از روی فهم انتخاب، از روی درک، خوشا به حال آن کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی

برابرِ  ما دوا، و نازک و لطيف است اما آن گياهی که اگر چه باریک، می آید درخت های تناور را می برد

ل شدنی زائ، است آنچه که از بنيان. او می ماند، او همچنان سالم می ماند، ریشه اش زیرِ زمين است، خود

  .نيست با این حرف ها
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بول جالتاً ق شما عبه هيچ کس نمی گویند حاال. فایده ندارد ،ایمان دینی اگر اگر کورکورانه و ناآگاه باشد

ل ه فرض قبواگر هم ب. در عالم دین این حرف ها نيست. ابداً، تحقيق خواهی کرد، بعد خواهی رفت، بكن

ل ن را قبوم تو دیاگر ه. واقعا قبول نكردی، تا وقتی که دلت قبول نكرده است و از روی آگاهی نبوده، بكنی

  .تا وقتی از روی بصيرت و آگاهی نباشد، تو را قبول نكردهدین ، کردی

رم! ج، است بصيرت و آگاهی جرم، در دنيای دین. درست مقابلِ آنی که امروز در دنيای دین معمول است

سی کسی از در اصول دین بایستی تقليد ک، به ظاهر می گویند و می گویيم که اصول دین استداللی است

طرف  بيا این یک ذره از تقليد، تقليد نكن! جرئت داری در یک گوشه از اصول دیناما جرئت داری ، نكند

  .ببين چگونه فوراً ضربه فنی خواهی شد، تر

اول می  ن ساعتآاز ، وقتی می آید پيش پيغمبر مسلمان می شود، آن عربِ بيابانیِ بی اطالع از همه جا هم

بر می همين است که آن جور تحمل می کند و صبرای ؛ دنبال مجهول مطلق نيست، داند چه می خواهد

  .کند

می ، ویه می رجناب عالی هم بيكار داری در خيابان را، یک عده ای دارند می دوند با شور و شوق زیادی

چرا می  با خودت حتما خواهی گفت که من، خب یک چند قدمی که رفتی. می دوی، بينی دارند می دوند

انند کجا داما آنها می ؛ خب این فكر در تو سستی به وجود می آورد ؟آخرش چه؟ می روم آخر کجا؟ دوم

  .رسندبماشين  دارند می دوند که به، فرض کنيد مسافری هستند که ماشينشان دارد حرکت می کند. می روند

سته به ب، ا آنجاتخودشان را به زحمت می کشانند ، خسته هم بشوند، خسته نمی شوند، آنها تا آنجا نرسيدند

الكی  ن طوریهمي، اما شما که نمی دانی هدفشان چه بود. نكه چقدر آن هدف برایشان قيمت داشته باشدای

؟ رای چهب؟ ا چراآق، اما فوراً با خودت فكر می کنی، یک مدتی هم دویدی البته، دنبال اینها }راه{افتادی

م آنجا آد. ر رادهند این فك به ذهنت می، به فكرت می دهند، اگر هم فكر نكنی؟ برایِ خاطرِ دلِ چه کسی

  .مگر آنكه از روی بصيرت رفته باشد، مگر اینكه آگاه باشد، سرد می شود

همه زیبایی های  پشت پا می زدند به، آن دو مسلمان نمونه، آن زن و مرد -پدر و مادر عمار- یاسر وسميه

ز ور و اک و از روی شعچقدر پر شكوه است این زندگی ها! چقدر از روی در. زندگی و جان می دادند

؛ ی کندممومن  بعد شوهرش را، این ایمان در دل آنها نفوذ کرده بود! اول زن ایمان می آورد، روی بصيرت

  .ا را{ تحمل نمی کنند}شكنجه ه، خب اگر از روی بصيرت نباشد. ست-ماجرایی ، غوغایی ست
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قِيَامًا  الََّذِینَ یَذْکُرُونَ اللََّهَ" " لِی الْأَلْبَابتٍ لِأُوآیَالَإِنََّ فِی خَلْقِ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللََّيْلِ وَالنََّهَارِ "

 فَقِنَا حَانَکَسُبْ  بَاطِلًا ذَاٰ  قْتَ هَرْضِ رَبََّنَا مَا خَلَوَیَتَفَكََّرُونَ فِی خَلْقِ السََّمَاوَاتِ َوالْأَ جُنُوبِهِمْ ٰ  وَقُعُودًا وَعَلَى

 "النََّارِ  عَذَابَ

 "یَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابلَآ " .ایمان آگاهانه را به ما معرفی می کند، این آیاتی که در آخر سوره آل عمران است

شرط  به، ندندهمه خردم. ابداً! برای خردمندان؟ برای بی هوش ها؟ برای گيج ها، همانا نشانه هایی است

رآن ت لطيف قاز نكا ببينيد اینجا یكی. یک خُرده به کار بيندازند، آنكه این نيروی خرد را که در آنها هست

چ ه در هيکمی گویند خردمند آن کسی است ، اگر مردم معمولی بخواهند }خردمند را{ معرفی کنند. است

. هاست دستِ او روی دست حریفهمه جا ، در سياست بازی ها، در کاسبی ها، کار کاله سرش نمی رود

 رتباط بااصال و چون ارزش واقعی را برای انسان ات، قرآن چون هيچ یک از این بازیگری ها را قبول ندارد

لی این عا خردمند از نظر قرآن آن کسی است که، خردمند را به این صورت معرفی ميكند، خدا می داند

  :ترین ارزش ها را بيش از همه کس داشته باشد

در حال ، ی اند خردمندان که یاد می کنند خدا راآن کسان "جُنُوبِهِمْ  ٰ  الََّذِینَ یَذْکُرُونَ اللََّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى "

ميزِ آیِ خلسه تِ عرفانبه یاد بودن خدا به معنای یک حال. در حال به یک پهلو افتاده، در حال نشسته، ایستاده

ه ب، ن فعالدا بودبه یادِ خ؛ نه، شان خوش باشد که ما هميشه به یاد خدایيمدرویش مآبانه نيست که بعضی دل

 ؟ چه طور مگر. یاد خدا بودنی که عملی محسوب می شود

 ببينيد. در حال تفكرند، مان ها و زمينو می اندیشند در تفكر آس "وَیَتَفَكََّرُونَ فِی خَلْقِ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  "

ه ب، دهند نجام میابعد که این تفكر و اندیشمندی را ، نی اند که در حال تفكر باشندآن کسا، اولی االلباب

روردگارما! این را به بيهوده نيافریده پ "بَاطِلًا ذَاٰ  رَبََّنَا مَا خَلَقْتَ هَ " :زبانِ دل و به زبانِ ظاهر چنين می گویند

  .ترین و اساسی ترین نقطه یک ایدئولوژی -یعنی مهم. ای

می گوید مرا برای ، نقطه اساسی اش این است که من اینجا برای کاری هستم، ولوژیِ زندگی سازهر ایدئ

به بيهوده و پوچی ، این همه غوغا را، تو این آسمان و زمين را، لذا می گوید پروردگارِ ما. کاری آوردند

پس من ، پس من مسئوليتی دارم؛ تو از این منزه و پيراسته ای که کار بيهوده بكنی " سُبْحَانَکَ"، نيافریده ای

یک نقطه ای هستم و برای یک ، پس من در مقابل این نظم عجيب و شگفت آور، باید راهی را بپيمایم

آن عمل را به ، یک جایی هم من دارم که اگر آنجا را به صورت درست و صحيح، در این نظم عجيب. کاری

 "النََّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَکَ " .م را خراب کرده اماین نظ، صورت آن چنانی که تو خواسته ای انجام ندهم

  .پس ما را از شكنجه آتش محفوظ و مصون بدار
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عمل  جامعه ای که به تعهدات ایمانی خود. در مومن بودن خودت شک کن، اگر تعهدی احساس نكردی

یم اول ن می گوم، اگر فقط تصدیق و پذیرش در ایمان کافی بود. نام خود را جامعه مومن نگذارد ،نمی کند

ه رسول ک ميدندآن هوشمندانِ عرب خيلی خوب می فه. مومنِ به پيغمبر ابولهب بود یا وليد بن مغيره بود

، تاریخ از آن ده قرناما جنابعالی بعد از چهار، خوب می فهميدند که راست می گوید، خدا دروغ نمی گوید

  .او را مومن نمی دانی

ای ه ماجرعمروعاصی ک. عمرو عاص باید اول شيعه عالم باشد، اگر فقط تشخيص و ایمان قلبی کافی بود

 ن و خردهيزده قرسمن و شما بعد از ، یا از کسانی که به چشم دیده اند شنيده، غدیرخم را یا به چشم دیده

، نكه این ایمانشبه دليل ای؛ من می گویم اگر او مومن نيست .فقط می خوانيمای این ماجرا را در کتاب ها 

 ؟ آیا ما مومنيم، با تعهد های متناسب همراه نبوده، این تصدیقش، این قبولش

ومن باشيد از همه اگر م، غمگين نشوید، سست نشوید "ينَوَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِ "

ينند بمی ، ندبعد به واقعيت ها نگاه می کن، آن کسانی که این صالی عجيب را از قرآن شنيدند. برترید

آن پس عده قروبلكه گروکشِ همه هستند و تعجب می کنند که این ، مومنينِ به قرآن از همه برتر نيستند

یش هم تيجه هامنتظر ن، اگر همراه نبود، اشدآن ایمانی }مطلوب{ است که با تعهد های عملی همراه ب؟ کو

  .منتظر نصرت در دنيا نباش، نباش

  .م{ نباشمنتظر امنيت در دنيا }ه، "مُهْتَدُونَ وَهُمْ مْنُالْأَ لَهُمُ ئِکَٰ  الََّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَ"

که  سان استیک صفتی در ان. را به ما تلقين می کند ضدِ این، پندار های بيهوده ناشی از راحت طلبی

ی گوید مذهبی م از طرفی ایمانِ. راه بی تالش تر، راه کم خرج تر، هميشه دنبال کارهای راحت تر می رود

 ،ه باشدهم بهشت از دست نرفت، برای اینكه هم سهل گرایی به جای مانده باشد. بهشتت از دست رفت

فقط . به بهشت نبل رافرمول هایی که نتيجه می دهد رفتنِ آدمِ بيكارهِ ت، ت کنيممجبوریم بنشينيم فرمول درس

  .می فهميم که فرمول ها غلط بود، وقتی که به بهشت نرفتيم

ا نمی یشفاعت ما نمی رسد . روایت متقن، قرآن متن قطعی خلل ناپذیر ماست و صد ها روایتِ درست

نشينيم  می، صيتما با این حالتِ منفیِ پستِ بی خا. د و جهدمگر به وسيله کوشش و جِ، رسد به شفاعت ما

رسد که  سانی میطبق این روایت می فرماید که شفاعت ما به آن ک، در حالی که خودِ امام. به اميد شفاعت

  .جد و جهد و کوشش داشته باشند
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 حَرَجٍ مِنْ الدَِّینِ فِی عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاکُمْ هُوَ فِی اللََّهِ حَقََّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا

ند وز دیدریک ؟ از معاویه دیگر بی دین تر کسی را سراغ داری. معاویه بن ابی سفيان خيلی جالب است

آنجا  ا را ازاینه، چک هستیكی دو تا بسته کو، من که مُردم، معاویه وصيت می کند به نزدیكانش که بله

ک روز ی. ر استگفت یک دانه اش قسمتی از لباس پيغمب؟ گفتند چيه اینها. بگذارید توی کفن من، بياورید

نِ و و ناخچند دانه از آن ذرات م، یا ناخن می گرفت، هم پيغمبر خدا اصالح می کرد سر و صورتش را

اعت اميد شف ه هم بهآی زِکی! معاوی. که خدا مرا ببخشد اینها را بگذارید توی کفن من. پيغمبر را جمع کردم

  !پيغمبر حرکت می کند

برای یک . ایسته مجاهدت استآن چنان که ش، مجاهدت کنيد در راه خدا " وَجَاهِدُوا فِی اللََّهِ حَقََّ جِهَادِهِ "

  .یش کند تالبه همين نسبت ببين برای خدا چقدر بای، درآمد آفتاب تا آفتاب چه قدر تالش می کنيد

نيد که می بي، می کنيد اوست که شما را برگزیده است ای ملت اسالم! بين ده نفر شما نگاه " اجْتَبَاکُمْ ُُوَ "

نگين را بارِ س این، می گویيد آقا؛ بدنش آماده تر و پنجه اش قوی تر }است{، این یكی قيافه اش مصمم تر

انتخاب  ه معنایب، خدا امت اسالم را انتخاب کرد. کردم من تو را برای این کار انتخاب، باید تو برداری

  .آماده ترین فرد است برای بزرگ ترین کار

ر این با تصميم گرفت و ،-وان که در او بود مسلماً ت -یعنی }اگر{ اراده کرد ؛ اگر توانست این کار را بكند

از ؟ داشت چهاگر برن. ه برجستهمی شود یک فرد زبد، آن وقت از سطح اَقران باالتر می رود، را برداشت

نها هم به آ، به او می گویند بيچاره! دیگران نمی توانستند. دیگران توسری خورتر و بدبخت تر می شود

ه ترینِ و شایست یده ترینالبته بهترین و گز، اگر }این بار را{ برداشتند. اما به تو گفتيم و تو نكردی، نگفتيم

 مَسْكَنَةُ عَلَيْهِمُ الذَِّلََّةُ وَالْ وَضُرِبَتْ "، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند ؟اما اگر نه چه طور، مسلمانانند

  .ن هم برای آخرتشانآ " مَأْوَاهُمْ جَهَنََّمُ "، این برای دنيایشان،  " اللََّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ

فشاری ، صعوبتی هم قرار نداده وشما سختی و فشار بر ، در دین " حَرَجٍ مِنْ الدَِّینِ  فِی عَلَيْكُمْ  جَعَلَ وَمَا "

  .ل استقابل تحم، این قدر برداشتنش عذاب و شكنجه ندارد، این قدرها سنگين نيست این بار. نيست
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  اجِرُوایُهَ ٰ  ىحَتََّ  وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ وَالََّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ

مه چيز ره از ههجرت کردن به معنای یكبا؟ یعنی از مشهد رفتند تهران مثال ماندند؟ هجرت کردن یعنی چه

ت ه تشكيالبه خاطر قبول تعهد در مجموع، به خاطر پيوستن به جامعه اسالمی، دست شستن به خاطر هدف

  .دجامعه اسالمی محسوب می شو

 دیگر، نتو آفریمغازه پر متاع و پرکالی مشتری جمع کنِ آبر، از مكه که بلند ميشدی شما بيرون می آمدی

ه بوالتان ضبط ميشد و ام، به سود چپاول گران خون خواره متجاوز مكه. در مكه برای تو وجود نداشت

  .تاراج می رفت

ر همه را ب باید، دیگر خاطرات زناشویی گذشته را، اگر از مكه تنها آمده بودی و خانُمت مسلمان نشده بود

آنجا  سرتان درپپدرتان یا ، اگر از مكه می آمدید مدینه؛ باید دل می کندی، تمام شد، باد حساب می کردی

  .عزیزترینِ عزیزانتان به صورت دشمن خونين شما در آمده بود، مانده بود

ان می ین محروميت ها و ناکامی ها را به جهمه ا، آن کسانی که هجرت می کردند، هجرت یعنی این

  .پذیرفتند

 ی که درجامعه اسالم. یک خشت بردن، هجرت یعنی برای بنای کاخ عظيمِ جامعه اسالمی، از سوی دیگر

 حِب ومُ، اسالم فهم ،سابقه دار، پرتوان، پرتالش، فعال، محتاج بود به عناصر مومن، مدینه به وجود آمده بود

اطره و حبت و خاز انس و م، آن کسی که هجرت می کرد از مكه. با دلی سرشار از ایمان، معتقد به این راه

ر راه دته بود این آدم در حقيقت یک گامِ بزرگی برداش. می آمد به مدینه، راحتی و عيش و نوش می گذشت

  .تعيين کننده بود، لذا قيمت داشت، به قدر خودش، به سهم خودش، بنای آن چنان جامعه ای

اما از ، باور قلبی هم هست، دندآن کسانی که ایمان آور "وَلَمْ یُهَاجِرُوا وَالََّذِینَ آمَنُوا" :ینجا را دقت کنيدا

 ،نكردند انی عملایمان آوردند اما به این تعهد ایم، دل نكندند و هجرت ننمودند، خانه ملكی مشجرِ راحت

 ؟ اینها چطورند

جزءِ شما ، اینها به شما پيوسته نيستند "وایُهَاجِرُ ٰ  مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتََّى" اینها را می فرماید که

 .مل کنندعهد ایمانی تا وقتی که به تع " "؟ تا کِی، و آنها والیت و به هم پيوستگی نيست ميان شما، نيستند

در ، می گيردناسالمی هم منشا اثر قرار در جامعه ، ایمان خشک و خالی در دنيا هم اثر نمی دهد برادر

  .آخرت که جای خود دارد
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  .نداینها مومن نيست، دین را نمی خواهند، آن کسانی که آنجا که پای منافعشان در ميان است

ی از دین به بعض "تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَأَفَ" :قرآن در مقام توبيخ بنی اسرائيل می فرماید

  ؟یمانيدبه بعضی دیگر از دین بی ا، به آنجاهای بی دردسرِ راحتش مومنيد و متعهد، ایمان دارید

ی هعروف و نبه م به امر؛ اینها کسانی هستند که به نماز و روزه که بی دردسر و کم مایه هست رو می آورند

  .اعتنایی نمی کنند، از منكر که پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی ندارند

ز فضایل ادم ، ندزدم از قرآن و نماز و دیانت هم می ، آنجا که صرفه ایجاب می کند، معاویه بن ابی سفيان

یگران د، ده بوابن عباس هم نشست، معاویه نشسته بود. اشک تمساح هم می ریزد، اميرالمومنين هم می زند

، بله گفت؟ مگفت در امان؟ بعد گفت که مثال ای فالن بی فالن از فضيلت علی چه بلدی، هم نشسته بودند

  .در امانی

  .زند ی هم میآنجا که الزم است دم از محبت عل. او هم بناکرد های های گریه کردن، بعد بنا کرد گفتن

كر فدنِ سطح }حسابِ{ باالآور، حساب عدل می آیداما آنجا که ، اینجا جاهایی ست که دین به سود اوست

اویه از مع، یدوقتی پای اینها به ميان می آ؛ و اندیشه مردم که هدف رسالت ها و نبوت ها و بعثت هاست

  .دین اطالعی ندارد

، دی خواناول وقت هم م، به جماعت می خواند، مگر مكرر در بحث ها نگفتم که معاویه نماز می خواند

ی ست دین، دینی ست لذت بخش، دینِ بسيار خوبی ست، خب اینجا. م جماعت }هم{ می شدندایشان اما

  .اینها که خوب است، مردم را متوجه کن، دینی ست محبت جلب کن، بی ضرر

و  نپذیریم گرش رایک مقدارِ دی، می خواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم

  .ی بودچون معاویه هم همين جور؛ بگذارید اول معاویه را مومن بدانيم، دانيمخودمان را مومن ب

رفه جایی که صنه آن، متعهد است، آدم مومن، در همه گوشه کنارهای زندگی، در همه مسائل، در همه قضایا

  .اش ایجاب کند
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این  " لِهِمْا اسْتَخْلَفَ الََّذِینَ مِنْ قَبْالْأَرْضِ کَمَ هُمْ فِیفَنََّ اللََّهُ الََّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِ وَعَدَ "

: یدحت می گووعده الهی در این آیه به صرا، دقت کنيد. باز برای مومن و مومن متعهد، هم وعده خداست

مه هان خيجایده و فكر و مكتب شما بر ، کردیم که حكومتِ روی زمين برای شماست ما به مومنين وعده

  .خواهد زد

اینكه  شكی نداریم ما در. زمان ولی عصر )عج( است می گویند مخصوص، بعضی خيلی وسواسی می شوند

ه که نوشت اما کجای آیه؛ در این تردیدی نيست، زمان ظهور امام زمان )ع( مصداق کامل این آیه است

 ؟ل نكردمگر خدا با مومنين صدر اسالم این وعده را عم؟ چرا محدود می کنيد؟ مخصوص آن زمان است

  .آن حكومت را به وجود آوردند، آمدند در مدینه. همين آیه بود که عمل شد

ماذنه  بر روی، گویندبالل هایی که از ترس کفار قریش جرئت نمی کردند ال اله اال اهلل را به زبان هم حتی ب

ير يصد بت غقابل سآنهایی که مجبور بودند در م. ها با صدای بلند تكبير گفتند و ال اله اال اهلل سرودند

وز و رهر ، انسانی و چندین بت انسانی و بتی از نفس خود و از شهوت های خود و تمایالت نفسانی خود

 بدون، نددگی شدین اسالمی مشغول زناینها آمدند در آن سرزمين امن و امانِ جامعه بر، هر شب سجده کنند

  .یگراندد و از از خو، از بی جان و با جان، شریكی برای خدا قرار ندادند. اینكه دغدغه ای داشته باشند

ما خيال می کنيم . ساخته است همچنانی که مومنان پيشين را جانشين " کَمَا اسْتَخْلَفَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ "

  .هميشه توسری خورده اند، از اول عالم مومنين هرجا بودند

آن ، ین و آیين و مسلک و مرامشان رادمستقر خواهد ساخت  " لَهُمْ ٰ  وَلَيُمَكَِّنَنََّ لَهُمْ دِینَهُمُ الََّذِی ارْتَضَى "

هُمْ مِنْ بَعْدِ وَلَيُبَدَِّلَنََّ " .سالمیعنی همين دین ا؛ آن دینی که شایسته آنها بوده " لَهُمْ ٰ  الََّذِی ارْتَضَى " دینی که

 در؟ تا چه بشود. را امنيت و امان، تبدیل خواهيم ساخت پس از خوف و ترس و بيِم آنان " خَوْفِهِمْ أَمْنًاً

؟ نندی عاری کبنند و امنيت داشته باشند تا بتوانند راحت لَم بدهند و لَشی ک؟ سایه این امنيت چه کار کنند

ی یعن، سانهایی اننیک گام و ده گام به سوی سر منزل ، در سایه آن آن امنيت برای این است که بتوانند. نه

  .نزدیک بشوند، تكامل

مطيع و ، بندگی بندگان از سر آنها برداشته بشود، بتوانند بنده خدا باشند "یُشْرِکُونَ بِی شَيْئًا لَا َُعْبُدُونَنِی "

  .خاضع خدا باشند و از این راه بتوانند متعالی و مكامل بشوند
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فتصد ه، ششصد گشتيم در این. ما جمع آوری کردیم، تمام آیاتی که در زمينه ایمان و مومن در قرآن هست

بخواهی طلوب و دلچه عاقبت های شایسته و م، چه مژده هایی ، ببينيم خدا برای مومنين چه نوید هایی، آیه

ر ب، قرآن چهل مطلب هست که خدای متعال در، حدود سی. دیدیم خيلی زیاد است. در نظر گرفته است را

بزرگ  مومن از این سی چهل امتياز بزرگ برخوردار می شود که همه اش. ایمان مترتب کرده }است{

  .همه اش مهم است، است

رای صبِ از بمسئله تع، مسئله. عادتمساوی ست با تمام شرایط خوشبختی و س، باورِ توام با عمل، ایمان

گرا  ک مادیبرای ی، آنچه که ما اینجا نوشتيم به عنوان شرایط سعادتمند شدن، مذهب و دین داری نيست

  .هم همين ها شرایط سعادت مند شدن است

ی م وشبختیحساس خا، اگر چنانچه اینها را داشته باشد، ببينيم که آیا یک مادی، حاال دانه دانه می خوانيم

می  ،ه قرآنبآن وقت بر ميگردیم ، و بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعدت مند شدن است؟ کند یا نه

  .{بينيم تمام اینها را به مومن وعده داده }است

 آیا. سدمحتاج است به اینكه هدف و شرمنزل سعادت را بشنا، یک؟ به چه چيزهایی محتاج است انسان

اولی  عنصر، اخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می شودشن، شناخت پایان، شناخت هدف

  .ذیردمادی هم این را می پ، در اینجا فرقی بين الهی و مادی نيست؟ و اصلی سعادت انسان نيست

لمانی جابی ظحاینكه پرده های جهل و غرور و پندار و هر آن چيزی که گوهر بينش و خردِ او را در ، دو

. بفهمد ه انسانکخيلی چيزها نمی گذارد . زائل گردد، دیدن و فهميدن را از او می گيرد می پيچد و نيروی

یكی از . {... و}جهالت ها نمی گذارند که انسان ببيند و بفهمد ، غرور انسان نمی گذارد که انسان بفهمد

  .يدا کندپراه  قتاین است که انسان از این ظلمت ها نجات پيدا کند و به نور حقي، ارکان خوشبختی انسان

  .يزنداینها دو چ. دوم نور الزم است، پس اول هدایت الزم است به آن معنایی که توضيح داده شد

  .از دغدغه ها و وسوسه های درونی برهد، در راه طوالنی اش به سوی سعادت، سه اینكه
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خدای  .{ن انسا ِ} مساوی ست با تمام شرایط خوشبختی و سعادت، باورِ توام با عمل، نایما

  .{حدود سی چهل مطلب هست که بر ایمان مترتب کرده }است، متعال در قرآن

قت د. برهد از دغدغه ها و وسوسه های درونی، اینكه در راه طوالنی اش به سوی سعادت

. سترونی ابتوان فرسا تر از عامل های بازدارنده ، کنيد که دغدغه ها و وسوسه های درونی

ریخ تا. نيدکما نمی گذاریم از اینجا عبور ، می گویند آقا، یک وقت جلوی شما را می گيرند

یص تر راه حر در پيمودن این، راهرویی را بگيرند، صریحا به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی

  .شوقش بيشتر می گردد، می شود

، ستاه باز را، در او تردید ایجاد می کنند. ه انسان را از درون می پوسانندیک وقت هست ک

 ،دتر استاین ب، دامكان تالش را از انسان می گيرن، تصميِم حرکت، اراده رفتن، اما توانِ رفتن

 مردانه وخيلی خونسرد و دلسوزانه و پير. شاید نرسيدی؟ چه فایده ای دارد؟ چرا می روی

وسط  ن چوبی کهبه مراتب توان فرساتر است از آ، این دغدغه، این وسوسه، عاین مان. استادانه

  .بگویند نمی گذاریم بروی، راه بگذارند

می شدند  قدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل آن، فقر فشار و در قرآن می گوید که

لزل ها و دغدغه های تزحتی خواص را می لغزاند این تردیدها ، ببينيد "اللََّهِ َنصْرُ ٰ  مَتَى " که

  .درونی

بتوانم . کن دل مرا بر تصميم قادر "جوانحی العزیمة و اشدد علی " در دعای کميل می خوانيم

 .فائق آیم ودغدغه ها غالب ، وسوسه ها، شک ها، تردیدها، بتوانم بر ضعف ها، تصميم بگيرم

  .اردو از پيمودنِ راه باز می د، این انسان را زیاد در راه می نشاند
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ن از موم. دهبر ایمان مترتب کر، شاید در حدود سی چهل مطلب هست که خدای متعال در قرآن، به نظر من

  .این سی چهل امتيازِ بزرگ برخوردار می شود

الشش شد که تمطمئن با. این تالش به جایی می رسداميدوار باشد که ، اینكه تالش خود را ثمربخش بداند

؛ ویدرارید می می دانيد کجا د، اگر شما بدانيد که منزل از این طرف است، در یک بيابانی. ثمربخش است

می  حرکت، شور با، با تالش، محكم، استوار، از قافله عقب ماندید، اگر چه تنها ماندید، اگرچه دیر شده

رف از آن ط ید رفت یانمی دانيد از این طرف با، اما اگر راه را گم کردید. می روید جلو، قدم می زنيد، کنيد

ه این ی دانيد کچون نم؟ چرا، می بينيد سستيد، قدم بر می دارید، به هر طرف که راه می افتيد؛ باید رفت

  .ی کندم یک قدم شما را از منزل دور، احتمال می دهيد که همين یک قدم. تالش ثمر بخش خواهد بود

شه ان هميانس. این هم خيلی مهم است، و اینكه لغزش ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد

  .دفد از هبيشتر مرا دور بينداز، در دغدغه است که نكند باز یک خطای دیگر بكنم و این خطای دیگر

نكه آه شرط ه خطاهای او باما اگر بداند ک. هميشه مایوس است از گذشته و بدبين است نسبت به آینده

  .شد ابر خواهدنشاط او و شور او چند بر، اميد او، شوق او؛ قابل جبران است، خودش در صدد جبران باشد

که  ب استچقدر جال. و اینكه در مواجهه با دشمن ها و دشمنی ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد

منی ا و دشهن خود داشته باشد که وقتی با دشمن پشتيبا، انسان نيرویی ماورای نيروی ماده و مادیات

يروی د که آن نمعتقد باشد و بدان، جالدی هایشان روبرو می شود، دسيسه هایشان، توطئه هایشان، هایشان

  .دمی کن ببينيد چقدر در راه سعادت تندروتر و جالب تر حرکت. ماورای ماده کمک کار و حامی اوست

ا الش ها راین ت آدم همه. پيروز گردد، که مانع و خنثی کننده تالش اویند و اینكه بر دشمنان راه و هدفش

ک دتمندی یپس یكی از مهم ترینِ عناصر سعا. ! اینكه به سعادت نمی رسد؟ بعد هم شكست بخورد، بكند

 ؟ غير از این است مگر، این است که آخرش پيروز بشود، انسان

اولِ پاداش گيری و اجر بردنش ، }تازه{ اولِ استراحتش باشد، ردبعد هم که مُ، و باالخره بعد از تمام اینها

   .باشد
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 النََّعِيمِ  جَنََّاتِ فِی الْأَنْهَارُ تَحْتِهِمُ مِنْ یتَجْرِ ٰ   هِمْإِنََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ بِإِیمَانِ 

هْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ یَ  "، ندبعد هم بر طبق تعهداتش عمل بكن، آن باور را پيدا بكنند، آن کسانی که ایمان بياورند 

نها وجب می شود که آمخودِ ایمان . به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد، پروردگارشان "بِإِیمَانِهِمْ 

  .راه پيدا کنند

می ، ن حرف راوقتی می کاوی ای؟ ما چگونه می توانيم به آن سر منزل مقصود برسيم، می گویند آقابعضی 

ی و روشن، داگر عمل بكن. عمل همراهش نيست، اگر ایمان باشد؛ بينی ایمانِ به قدمِ اول در دلش نيست

  .قدم دوم را هم پيدا خواهد کرد، هدایت نصيبش خواهد شد

  .م چيستنمی دانستند قدم ده، بران و بزرگان و راهروان و دنباله رواندر قدم اول هيچ یک از ره

رض این عول و ط، می گویم در یک بيابانی که فرض کنيد ده ها کيلومتر یا بيشتر، بنده گاهی مثال می زنم

ع یک شم ،می روید جنابعالی دارید تنها راه، نه ستاره ای، نه ماهی، در یک شب تاریک و مظلم، بيابان است

ن م، ی کندمی گویی آقا این شمع من تا شعاعِ یک متر را بيشتر روشن نم شما، کوچک هم در دستت است

جوابش ، ممكن است داشته باشد، بی تجربه، این یک منطقی است که آدم بی اطالع؟ ده کيلومتر بروم

 ؟ چيست

، هد شدیگر روشن خوایک متر د، یک قدم بگذار جلو؟ یک مترِ اطرافت روشن هست یا نه، آقای محترم

ه منزل بيمود و پتدریجا روشن خواهد شد و تو راه را خواهی ، خواهی دید که تا آخر بيابان. اگر نشد نرو

  .ان آنان را هدایت خواهد کردخدا با ایمانش " یَهْدِیهِمْ رَبَُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ"؟ غير از این هست. خواهی رسيد

 ()عطار خود راه بگویدت که چون باید رفت          تو پای به راه درنه و هيچ مپرس

در رشته درک ، در رشته فهم دین، ر استدر همه رشته ها این جو "وَالََّذِینَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِیَنََّهُمْ سُبُلَنَا"

دمی که قهر ، قدم گذاشت، هرکسی وارد هدف های الهی شد، در همه رشته ها، در مسائل اجتماعی، دین

  .قدم بعد برایش روشن می شود، فتپيش ر

دت و ای سعاهبه راه های خود که راه ، آن کسانی که در راه ما و به خاطر هدف های الهی مجاهدت کنند

  .رهبری شان می کنيم، تكامل انسان است
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 الْقُلُوبُ  مَئِنُّ تَطْنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِالَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِ

وره نيد یا سکا تمام به جای این که سعی تان این باشد که جزء ر، مطالعه می کنيد، قرآن را که نگاه می کنيد

یه یک آ، ودنشمی خواهد ، می خواهد تمام بشود، سعی تان این باشد که قرآن را بفهميد، را تمام کنيد

  .با دقت، با تدبر، بخوانيد

به چه ، دل دارای آرامش باشد؟ عنی چهمطمئن بودنِ نفس ی " الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ "

  .می خواهم اطمينانِ نفس درست برایتان مشخص بشود که یعنی چه؟ معناست

ارآمدی به ک، شایكی به ساز و برگِ جنگی . دارای دو نوع روحيه، ددو نفر سرباز وارد ميدان جنگ می شون

پشت  در، به عالوه می داند نيروهای امدادی در آن طرف. خودش و دوستان و هم صفانش معتقد است

هيزاتِ ه به تجکآن انسانی . با یک اشاره به ميدان بيایند و کمک کنند، منتظرند که در فرصت الزم، جبهه

وچک می کخود را ، هيچ گونه اعتمادی ندارد، به کاربرد اسلحه اش، کارایی دوستانش به، جنگی خودش

  .این یک جورِ دیگر وارد ميدان جنگ می شود، دشمن را بزرگ می بيند، بيند

شد و ز می ککفشهایش را می گذارد زیر سرش و درا، دل آرام بودن به این معنا نيست که در ميدان جنگ

ید یک نگ می گواطمينان به این معنا نيست که وسط ميدان ج. نه، به آسمان می رودمی خوابد و خُروپُفش 

، ش نيستمشو، ستاطمينان به این معناست که مضطرب ني. نخير، خُرده ای مثالٌ تماشای منظره ها را بكنيم

  .لذا نمی هراسد، می داند که او پيش خواهد برد، آینده برایش روشن است

 ی آرامی درروی دریا، با تجهيزات زیاد، مثل یک کشتی ای که با وزن زیاد؛ استآرام ، این دل و روح 

  .این را می گویند اطمينان، حرکت است

رد دا، میمثل آن تخته پاره ای ست که روی یک اقيانوس متالط، و غير مطمئن مثل آن قایق کوچكی ست

ه و جور روحيداین . پيش می رود، يرودپس م، از آن راه، دائما از این راه، دائما مضطرب. حرکت می کند

  .است
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ده  ،ی کنددراد به سوی مقصود و مقصدی حرکت م، انسانی که سر به راهی گذاشته و دارد حرکت می کند

نگيزه ز این ایكی ا، ترس. باز بدارندها انگيزه ممكن است او را از پيمودن این راه و تعقيب این هدف 

رسنگی بين ترس از گ؟ ترسِ از چه. از ترس ممكن است این راه را ادامه ندهد. هراس، بيم، رعب؛ هاست

  .ترسِ از دزد ميان راه و باالخره ترس از نرسيدن، راه

بال این دن ،که اگر من این راه را نپيمایم؛ طمع به زندگی راحت؟ طمع به چه، طمع یكی دیگرش است

وبم به زن محب پهلوی فرزندان و، در رختخوابِ گرم و نرمِ خانه خودم بخوابم، مقصود حرکت نكنم و نروم

، عيفضبرای یک روح ، برای یک انسان کوچک، این یک چيزی ست که برای یک انسان معمولی؛ سر ببرم

  .مطلوب است، ایده آل است

، هاه گذاشتاین ر پا در، باالخره ریسک کرده به قول امروزی ها حاال یک راهرویی را در نظر بگيرید که، خب

رد اشتند وانمی گذ آیا آن مزاحم هایی که. اما آیا این انگيزه ها تمام شدند، دارد حرکت می کند و می رود

  .از ميان نرفتند، نه؟ از ميان رفتند، این راه بشود

، شاندد می کیاد زندگی راحت او را به سوی خو هِی، هِی عشق به فرزند او را به سوی خود جذب می کند

  .گاهی به آن طرف، گاهی به این طرف، مثل همان قایق، این آدم می شود متزلزل

های  یک جاذبه و کششی دل او را می کشاند که این جاذبه، وقتی که وارد شد، یک انسان هم هست

سم جهنربا یک ده ها آ. ذبه بزرگتر هيچنددر مقابل آن جا، جاذبه مقام، جاذبه پول، جاذبه فرزند، کوچک

ن نان ایآن چ، اما یک آهنربای قوی تر وقتی پيدا شد، کوچک را به این طرف و آن طرف جذب می کنند

  .براده را می کشد به طرفِ خود که آهنربا های دیگر اصالً اثرشان خنثی است

  ." لَى رَبِّکِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةًإِارْجِعِی  *** مَئِنَّةُیَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْ"، آدمِ مطمئن؟ این آدم کيست

اطمينان  .و باشداحالت اطمينان و سكون در ، می تواند راه خدا را تا آخر بپيماید که مطمئن باشد آن کسی

ن آ ،ه هدفعالقه ب جاذبه، جاذبه عالقه به خدا، جاذبه ایمان. یعنی جاذبه ای او را بكشاند؛ به این معناست

خره و مس چنان او را مجذوب کند و به سوی خود بكشاند که همه جاذبه های دیگر برای او هيچ و پوچ

  .بيایند
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  .مومن کار خودش را ثمر بخش می داند و قرآن به او این را آموخته است

ه رو به خانه کعب، ها در مكه بودندوقتی مسلمان. آیه درباره قبله است " رَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِفَوَلَِّ وَجْهَکَ شَطْ"

ور به دست؛ ی خواندنمرو به بيت المقدس نماز ، اولِ ورود به مدینه، وقتی آمدند به مدینه. نماز می خواندند

، عبهکطرف ، دابرگرد طرف خانه خ :آیه نازل شد. همان کاری که یهودی ها هم می کردند، پروردگار البته

این  ی مختلفآیات متعددی بُعد ها. و باز مسلمان ها بنا کردند به آن طرف نماز خواندن، مسجدالحرام

  .ماجرا را شرح می دهد

 ما از مكهشوقتی ، که علت اینكه ما؛ به پيغمبر می گوید، یكی از این آیات این است که به مومنين می گوید

ستيم یک خوا؛ وداین ب، قبله شما را به طرف بيت المقدس قرار دادیم، ر اول ورود به مدینهد، آمده بودید

يم ببين؛ یما بگيرما خواستيم یكهو یک سنت آبا و اجدادی را موقتاٌ از شم. آزمایشی از شما به عمل بياید

 دا حاضرخبرای آیا ، شما که مومن هستيد. چقدر حاضرید برای خاطرِ خدا سنت ها را زیر پا بگذارید

 یكهو، يدیش قائلاحترام برا، عالقمند شدید، چيزی را که به آن دل بستيد، هستيد یک سنت آبا و اجدادی را

 ؟ زیر پا بگذارید یا نه

  بر آن بودیمقرر نكردیم قبله ای را که سابقاٌ، و قرار ندادیم ما " وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الََّتِی کُنتَ عَلَيْهَا إِالََّ لِنَعْلَمَ"

آنان که پيرویِ پيغمبر  " مَن یَتََّبِعُ الرََّسُولَ مِمََّن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ " مگر برای اینكه معلوم شود " إِالََّ لِنَعْلَمَ "

از هم مشخص و ، از آنان که به سوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و برميگردند به گذشته، می کنند

  .شوندمعلوم ب، مجزا شوند

بزرگ و مهم مينمود مگر برای کسانی که  و هر چند که بسی " وَإِن کَانَتْ لَكَبِيرَةً إِالََّ عَلَى الََّذِینَ هَدَى اللَّهُ "

ی م، بود معمولی، آنهایی که دلشان هدایت شده این کار برایشان عادی بود. خدا هدایتشان کرده است

  .توانستند هضمش کنند

و خدا هرگز  .ل و استناد ماستاین جمله مورد استدال " ا کَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمَانَكُمْوَمَ " جمله بعدی، بعد

. ندل و بی اثر بماچنين نبود که ایمان شما و عمل شما و کارشما ضایع و باط و ایمان شما را ضایع نمی کرد

گام به  ما را یکش، ر قدم شماه، هر حرکت شما، نه! هر گامِ شما. برای یک مدتی درجا بزنيد یا پيش نروید

  .پس ایمان شما ضایع نيست. سوی مقصود نردیک کرده
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يم و رجمه کنتاینجا برای شما ، سخن ما این است که آیات توحيدی را در قرآن جدا کنيم، به طور خالصه

ر ه عملی دعهدی و چتثانياٌ به معنای چه ؟ اوالٌ یعنی چه، که توحيد از نظر قرآن خودتان استنباط کنيد شما

، ی استآیا دانستنِ یک حقيقت؟ آیا توحيد فقط یک فهميدن بی مسئوليت و بی تعهد است. زندگی ست

الِ نبه به دنی ست کتوحيد آگاهی و دانست، یا نه؟ بدون اینكه این دانستن بر دوش ما یک تكليفی را بار کند

  .مسئوليت ها به انسان متوجه می شوند، وظيفه ها، تكليف ها، این دانستن

، ینهاوه بر اعال. هم جزء ایدئولوژیِ سازندهِ زندگی ساز اسالم، هم جزء جهان بينی اسالم است، توحيد

 رم را دیک دانه حك. خودش را می نمایاند و نشان می دهد، توحيد در هر یک از مقررات فرعی اسالم

د در کالب ل روحیچون توحيد مث، اسالم ما نمی توانيد پيدا کنيد که رنگی و نشانی از توحيد در آن نباشد

 ه نامشمثل خون پاک و صاف و تازه ای در سراسر این کالبد و پيكری ک. تمام مقررات اسالمی هست

  .هست، اسالم و دین است

ز جهان ایک برداشت خاصی ، یک دیدگاه خاصی، هر مكتبی یک بينش خاصی؟ یعنی چه، جهان بينی اسالم

 عه ای کهاسالم معتقد است که همه این مجمو. اسمش جهانبينی است، این برداشت خاص از جهان؛ دارد

سيار به یک قدرت بآفریده و وابسته ، بَرده، بنده، همه جای این عالم، از باال تا پایين، نامش جهان است

  .اسمش اهلل است. اسمش خداست، می می دهيمبه این قدرت باالتر نا. عظيم است

، ه می کندالم نگاعاز دیدگاه اسالم به این ، یعنی وقتی که یک مسلمان؛ توحيد در جهانبينی اسالم این است

چه اثری  .االتربلكه یک موجودی می بيند وابسته به یک قدرت ب، این عالم را یک موجود مستقلی نمی بيند

ت آن وق، مدر بحث های بعدی که درباره توحيد می کني. عجيب تاثيری دارد ؟چه فایده ای دارد؟ دارد

د در يری دارچه تاث، این تلقی از جهان و جهانيان، این جهان بينی مخصوص، معلوم می شود که این بينش

  .سازندگی زندگی
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  .كس بشودآن چيزهایی است که در زندگی عملی موحدان باید منع، در توحيد گفته می شودهر نكته ای 

. عبوی به جز او نيستمهيچ  "اللَّهُ الَ إِلَهَ إاِلََّ هُوَ " آن موجودی است که؟ خدا کيست. خداست؟ چيست اهلل

عظيم و تصورت  به، دیساله یعنی آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تق. اله را معبود معنا کنيد

آن . پردسر رشته زندگی اش را به او می س، اختيار خودش را دست او می دهد، خضوع می کند، تكریم

ه بنی که آن کسا. الهشان هوای نفسشان است، کسانی که هوای نفس را سررشته دار زندگی خود می کنند

. ستاده پوچ الهشان همان سنت و عقي، به طور بی قيد و شرط تسليم می شوند، سنت ها و عقيده های پوچ

  .ستااِله  او، بی قيد و شرط دستش باز باشد و حكومت بكند، هر چه در وجود انسان و در زندگی انسان

همه ، ده استزن " اْلحَیَُّ " :خصوصياتش را می شمرد؟ این اِله یكتا و یگانه چيست، خصوصویت این اهلل

ای که  وجود زندهم. باجان ها هم مُرده اند. او زنده است، مُردارنددیگران موجودات مُرده و ، مُرده اند

 ؟ این چه جور زندگی است، گاهی تهدید به فنا و نابودی می شود، زندگی اش با حرکت یک مو

  .ستآن کسی که زندگی او دائمی و جاودانه و هميشگی ا. آن پایدار و پاینده " الْقَيَُّومُ "

یعنی . رسد به خواب سنگينبچه ، خواب سبک؛ چُرت و خواب او را نمی ربایند " الَ نَوْمٌالَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ "

ان داوندگارخموجودات دیگر . در وجود او و در حيات او راه ندارد، لحظه ای بی توجهی، لحظه ای غفلت

  .دغفلتن اسراپ، از مردم تحت اختيارشان، از مردم تحت اختيارشان، دروغين غفلت می کنند از خودشان

ره خدا ه درباهر چ. اشاره به نفی الوهيت غير خداست و اشاره به نقایص غير خدا، هر نكته ای در توحيد

  .آن چيزهایی ست که درباره مدعيان الوهيت نفی می شود، اثبات می شود

، مِلک اوست؛ ين استدر زم هر آنچه در آسمان هاست و هرآنچه " لََّهُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا ِفی األَرْضِ "

جز به ، وساطت کند، ل او شفاعت کندکيست که در مقاب "مَن ذَا الََّذِی َیشْفَعُ عِنْدَهُ إِالََّ بِإِذْنِهِ " .بنده اوست

جز به ، می کنند پيغمبران که شفاعت. باز به اذن خدا می کند، اگر کسی شفاعت از دیگران می کند. اذن او

 یک دم و نها همآچنين نيست که . ها هم یک دکان هایی در مقابل خدا نيستنداذن خدا نمی کنندبنابراین آن

 رد لطف ودگان مومُنتها بن، بندگان خدا هستند؛ نه، دستگاه جداگانه ای در مقابل دم و دستگاه خدا باشند

  .نده ادا کردختازه آنها هم دليلِ اینكه می توانند شفاعت کنند این است که بيشتر بندگیِ . محبت خدا
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  .آن چيزهایی ست که در زندگی عملی موحدان باید منعكس بشود، آنچه در توحيد گفته می شود

محيط به یعنی ؛ می داند، ر آنهاسپيش روی آنها هر چه هست و پشت  " یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ"

، ندارند احاطه " ءالََّ بِمَا شَا الَ یُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مَِّنْ عِلْمِهِ إِوَ " .تمام زندگی انسان ها و موجودات است

  .مگر آنچه خود او بخواهد، گسترده نيست دانششان به چيزی از دانش پروردگار

صف موجودات ؛ ک صفی؛ صف خدا، یک صف. ببينيد چطور تمام عالم را به دو صف تقسيم می کند

، ص()بی اکرم یعنی وجود مقدس ن؛ همه ذراتِ عالم بندگان خدایند در حد واحد، در این صفِ دیگر. دیگر

ت که طور نيس این. مثل ذرات دیگر وجود است، عبد خدا بودن، تحت اختيار خدا بودن، از لحاظ بنده بودن

  .نه، ابل خدا داشته باشدیک مایه ای از قدرت در مق، چون عزیزِ خداست، یک نبی ای

  .دا را جلوتر می آوریدخبنده بودن  "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ " در تشهر نماز می خوانيم

َو الَ یَؤُودُهُ  " .مين رازآسمان ها و ، گستره است تخت قدرت او " وَسِعَ کُرْسِيَُّهُ السََّمَاوَاتِ وَ األَرْضَ"

اوست برتر و  " الْعَظِيمُوَ هَُو الْعَلِیَُّ " .اهداری آسمان ها و زمين بر او گران و دشوار نيستنگ "حِفْظُهُمَا

  .اوست بزرگ و پر شكوه، بلندقدر

مه که در ه و آن این است؟ خوب به دست می آورید و آن چيست، بينش اسالم را در مورد خدا، از مجموع

و . نام خدا به، یک کانونِ دانش و حيات و نيرو،  قدرتیک مرکزِ ، یک قدرت به نام خداست، منطقه وجود

ال با ح، یتبا حال عبود، با حال مسكنت، رو به آن قدرت عظيم و جليل، تمام پدیده ها، در طرف مقابل

  .همه و همه؛ بندگی

ی عملی در شناخت طرح ها، دارای آثاری ست در شناخت ایدئولوژی اسالم، البته فهميدن این موضوع

این  وین قدرت اوقتی دانستيم که همه انسان ها فی الجمله در مقابل ، به طور نمونه. برای جامعهاسالم 

ه اش كبر مجسمرور و تدر حال غ، والِریَن مثالٌ، دیگر معنی ندارد که امپراتور روم، مرکز نيرو علی السوائند

گر م؟ ناسبتبه چه م؟ يم چرامی گوی. یک غالمی روی پایش افتاده است، را آنجا بسازند که یک برده ای

ه یک صف مگر هردوی اینها وابسته ب؟ صف دیگری پيدا کرده، غير از صف بندگان خدا، این امپراتور

 ؟ پس این وضع چرا، نيستند
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. يله این دلنيست ب ت که بگوید من ثابت می کنم خدایک نفر نيس، از روز اول تا حاال، در تمام مادیون عالم

گوید نيد که بکدا نمی یک نفر را شما پي. نه در حاال و نه در گذشته، بر نفی خدا اصالٌ استداللی وجود ندارد

م ثابت ن برایمی گوید م، یک نفر! کسی که در این زمينه سخنی دارد، من می گویم خدا نيست به این دليل

 إِنْ  " :ه می کندو قرآن هم به همين حقيقت اشار. قبول نكردم استداللِ بودنش را، نفهميدم، نشده که هست

  .ا دليل نفی بكنندبواِال نمی توانند خدا را ، اینها فقط دنبال پندار و گمانند "هُمْ إِلََّا یَظُنَُّونَ

كتب ممروز این ا، این است که خيال می کند، علت گرایشش به چيزی که به آن مكتب مادی می گوید

بعيض و تواند ت هتر میب، می گوید بهتر می تواند ظلم را از بين ببرد. بهتر می تواند دنيا را اداره کند، مادی

ه در ز آنچه کج، داند چيزی نمی، از مفهوم شایع و رایج دین، برای خاطر اینكه از دین. نابرابری را نابود کند

یک ، ستاگر از او بپرسند دین چي. تقليدی مشاهده کردهدست مردم کوچه و بازار به صورت سنتی و 

م بسته مردارِ فروکچون اینها نمی تواند گره از ، می گوید این ها دین است، سلسله مظاهری را اسم می آورد

  .پس رها کن، بگشاید

تبد سبا م، تاگر دینی را پيدا کردید که با ظالم ساخ، تو هم از طرف ما وکيل، پاسخ این است که بله

، ش کنرَدَ، دیهرجا پيدا کر، اگر چنين دینی را پيدا کردی، با مظلوم یک لحظه کنار نيامد، همكاری کرد

دا نی که خدی. این جوری نيست، برای خاطر اینكه دین اگر از سوی خداست. یک لحظه این دین را نپذیر

  .ردمهر استاندارد دا، خصوصيت دارد، نشانه دارد، می فرستد اَلَكی که نيست

ن دروغي جز شفاعت های، اگر دانشمندی که در محيط پوشالی مسيحيت رشد کرده است و از مظاهر دینی

راجع  ق ميداداو اگر به خود ح، چيزی ندیده است، مسيح و بخشش گناه و فروختن قباله های بهشت با پول

کنی که  گی میدورانی زند تو که صد سال بعد از او داری زندگی می کنی و در، به دین این حرف را بگوید

  .تو حق نداری این حرف را بزنی؛ کم وبيش دارد خودش را نشان می دهد، اسالم

ک یگوید  و به غنی می، نمی خواهد در راه پول تالش کنی، دینی که به فقير می گوید اگر پول نداری

كب پول مرت  اینراه تحصيلِ کفاره همه ظلم هایی که در، مقداری به کليسا یا فالن موسسه مذهبیِ دیگر بده

یَا أَیَُّهَا "، رآنيمقاین را ما هم با تو هم صدایيم و هردو پيرو ، اگر این دین را می گویی؛ شدی خواهد بود

ای کسانی که  "هِ سَبِيلِ اللََّلِ وَیَصُدَُّونَ عَنْاسِ بِالْبَاطِالَ النََّمْوَأَالََّذِینَ آمَنُوا إِنََّ کَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَُّهْبَانِ لَيَأْکُلُونَ 

. خورند قاق میبسياری از عالمان و زاهدان یهودی و مسيحی اموال مردم را بدون استح، ایمان آورده اید

م می هاهش را ر، پولش را هم می خورد. راهشان را باز می گذاشتند، کاش پولشان را می گرفتند ميخوردند

  .نيست دین، آن دینی که آن جور باشد، با تو هم صدایيمماهم . این را قرآن دارد می گوید. بُرد
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ی و وال علمبه صورتِ یک پاسخِ خشکِ ساده به یک س، توحيد را که مطرح می کنيد، من می گویم آقایان

، ستننده اتعيين ک، نش و ندانستنش حياتی ستبلكه به صورت بک مسئله ای که دانست؛ مغذی مطرح نكنيد

ير غسئول و میا بيكاران اجتماعی و افراد غير ، آن جوری که مردم عادی و معمولی. آن جور مطرح کنيد

ش مطرح يد برایفرق دارد با آن جوری که یک آدم متعهد باید مسئله توح، توحيد را مطرح می کنند، متعهد

 ؟ ا نيستیآیا خدایی هست : مسئول توحيد را این جوری مطرح می کندیک آدم غير متعهد و غير . بشود

اعی چه در نظام اجتم، در وضع زندگی چه تاثيری؟ چه کار کنيم، نيست، چه کار کنيم، خب حاال هست

بر قدرت اا فالن وضع سيستم سرمایه داری فالن قدرت بزرگ ی، اگر خدا بود؟ تغيير و تبدیلی ایجاد می کند

 ؟ آیا هيچ فرقی می کند؟ ودچه جور می ش

زندگی  يد دراین توح، ما به خيالمان می آید که توحيد یک چيزی ست که فقط در مغزمان باید روشن کنيم

  .در زندگی اجتماعی نيست، در زندگی شخصی ست، اگر هم اثر داشته باشد؛ هيچ اثری ندارد

ی را یك، يریدر نظر بگدو تا تاجر بزرگ را د، رادر نفر آدم سرمایه دار ، شما در کشورهای سرمایه داریِ عالم

که  ه آن کسیحاال اگر چنانچ؟ در رفتار اینها چه تفاوتی هست؛ یكی را مادی، فرض کنيد معتقد به خدا

از  مقدار که یک، روز یكشنبه رفت به کليسا و چند شاهی پول هم به راهب آنجا داد، معتقد به خداست

ندگی او ش در زاما تاثير، بهشت را چند کيلومتر برایش هموار و صاف کند جاده، گناهانش را برایش ببخشد

ت شرک تفاو این توحيد با؟ در رابطه او با مردم؟ در رابطه او با کارگر؟ در وضع کارخانه او؟ چيست

  .چندانی ندارد

ر ن جویا. تا ی می آید، توحيد اسالمی همان اَلِفی ست که بعدش ب می آید و پ می آید و چ می آید

ن ایش ایمعن، خدا یک است و دو نيست. نيست که بگویی که خدا یک است و دو نيست و تمام بشود قضيه

  .دی ندارجز خدا کسی حق فرمانروای، است که در تمام منطقه وجود خودت شخصاٌ و جامعه اَت عموماٌ


