
  

 

 

 واژگان کلیدی

 کلیدیها و نکات  گیری نتیجه آیه

اید! رکوع و سجود  که ایمان آورده ای کسانی
و کار نیکو  کنید و پروردگارتان را عبادت کنید

انجام دهید، مگر موفقیت یابید.

نی باور، و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر عیقلبی نیست. درست است که ایمان،  یک امر ایمان، بر طبق فرهنگ قرآن، صرفاً
هود نیست؛ این شناسد. ایمان مجرد، ایمان قلبیِ خشک و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن مش میت نمیباوری را به رس

کرد و دلش کانون  میمؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس سالیانی خدای متعال را عبادت  ایمان از نظر اسالم ارزشمند نیست. اولْ
آیند؛ یعنی در هنگام انتخاب، در هنگام تعین راهِ نهایی،  میها همه آنجا به کار  معرفت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان

 خشکد. میپوسد و  میدل ماند. ایمانی که فقط در دل بماند،  این ایمان به کار ابلیس نیامد، این ایمان در همان

همراه است. اگر تعهدی احساس نکردی، در مؤمن  تعهد، با تکلیف... آن ایمانی از نظر اسالم ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با 

 ی مؤمن نگذارد. کند، نام خود را جامعهمیعمل ن تعهدات ایمانیای که به  بودن خودت شک کن. جامعه

 باشید مؤمن اگر نشوید، غمگین نشوید سست «مُؤمِنین کُنتُم اِنْ االعلون انتم و التحزنوا و التهنوا و: »اند شنیده قرآن از که کسانی  آن
 همه از قرآن به مؤمنین بینند می کنند می نگاه ها واقعیت به بعد شنیدند، قرآن از را عجیب صالی این که کسانی آن برترید؛ همه از

 نکردند، پیدا وعده این انجاز برای نیازم اگر و کو؟ پس قرآن ی وعده این که کنند می تعجب و هستند همه گروکش بلکه نیستند، برتر
 ظهور زمان در هم است، حق الهی ی وعده بله، که ساخت نشانخاطر باید عده این به. مانند می علیه اهلل صلوات عصر ولی ظهور منتظر
 را آن که ایمانی داند، می عمل با همراه را آن قرآن که ایمانی اما. بندد صورت ایمان که جایی هر هم و علیه اهلل صلوات موعود مهدی

 .قلبی امر یک فقط نه ایمان،. داند مین جدا تعهد از
 میمخزو ی مغیره مؤمنِ به پیغمبر ابولهب یا ولیدبن گویم اولْ میبود، من  ی ایمان کافی ... اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمه

 دانی. میز آن تاریخ او را شیعه نگوید. اما شما بعد از چهارده قرن ا میدند که رسول خدا راست میفه میآن هوشمندان عرب خوب  بود
کند  میها، اظهار ندامت و پشیمانی  ترین لحظه ر آن حساسگوید و دم احتضار، د یمشعر   السالم علیهی امام علی  یا عمروعاصی که درباره

دانستم حق است جنگیدم؛ اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود،  میگوید دینم را به دنیای معاویه فروختم، با علی که  میو 
 عالم باشد.  ی شیعه عمروعاص باید اولْ
ر مطلق پایبند تعهدات ایمانی خود نیستند. بنابراین ایمانی که در اسالم معتبر طو کند ایمان را از آن کسانی که به میقرآن صریحا نفی 

 است.  ایمان زاینده و تعهدآفریناست 

  ۚ

  ۚ

  ۚ

  ۚ

  ۚ

و در راه خدا آنچنان که شایسته است مجاهدت 
نمایید. اوست که شما را برگزیده و در دین بر 
شما هیچ دشواری و ناسازی قرار نداده.  این 
شیوه و آئین پدرتان ابراهیم است. او شما را از 

ده است تا مینا« مسلم»پیش و در این نوبت 
بان شما باشد و شما گواهان و  پیامبر گواه و دیده

پا دارید نماز را و  دیدبان بشریت باشید. و به
بدهید زکات را و به خدا متکی و پناهنده گردید 
)به آئین او متوسل شوید( اوست سرپرست و 
پشتیبان شما، نیکو سرپرست و نیکو یاوری 

 است.

اند، گناه و  جدابافته ی ای گذاشته کنار، گفته اینها تافته های نازپرورده صورت دردانه ؟ یعنی شما را بهبرگزیدهای ملت اسالم! یعنی چه  .1

ی خودشان  ها هم درباره نام اینهاست؟ این حرفی است که یهودی اشتباه هم کردند، برخالف فرمان ما هم عمل کردند، بهشت به
کردند که احبا و اولیا و دوستان، بلکه فرزندان خدایند با لحن خیلی  میها، آن کسانی که خیال  در مقابل یهودی مدعی بودند. قرآن

 کند که این دوستی و والیت در گرو این است که به فرمان خدا عمل کنید. میزی اعالم میآ مالمت
ترین فرد  معنای انتخاب آماده تخاب کرده بود. این انتخاب بهاسرائیل را هم ان خدا امت اسالم را انتخاب کرد، اما قبل از اسالم، بنی

 ترین کار.   است برای بزرگ
مسئول مستقیم شما پیغمبر باشد  ]تا[این بار را به شما دادیم و این گزینش را نسبت به شما به عمل آوردیم، برای چه؟ تا چه بشود؟  .2

مراقب و دیدبان باشد و شما بر مردمان و بر بشریت مراقب و نگهبان و شمایید. تا پیامبر بر شما گواه و ی بشریت  مسئول همهو 

 دیدبان.

. ایمان خشک و تکلیف و تعهدپادارید نماز را. بازهم  شوید، به میحاال که شما از طرف پروردگار، به مأموریتی دشوار دارید گسیل   .3

 خالی نداریم. 

  ۚ

  ۚ

به یقین کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند 
از خانه و  میی اسال خاطر خدا و جامعه )به

زندگی دست شستند( با مال و جان خود در راه 
 خدا مجاهدت نمودند.

و آن کسانی که پناه دادند و یاری کردند آنان 
 گان یکدیگرند ههجب هم پیوستگان و هم به

و آنان که ایمان آوردند ولی هجرت نکردند )و 
که متضمن  میی اسال به عضویت جامعه

تعهدات فراوان است درنیامدند( شما را با آنان 
 ئی نیست تا وقتی هجرت کنند. پیوند و پیوستگی

ی انفال  ج مطرح شد در آیات آخر سورهح ی عالوه بر تعهدات ایمانی از نوع زکات، نماز و اعتصام به خدا که در آیات آخر سوره
 شود: هجرت و جهاد و ... میتعهدات ایمانی دیگری نیز مطرح 

کردند یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتند تهران ماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. اوالً هجرت کردن هجرت 

ی  خاطر قبول تعهد در مجموعه ، بهمیی اسال یوستن به جامعهخاطر پ خاطر هدف، به باره از همه چیز دست شستن به معنای یک به
ی پرمتاع و پرکاالی خود را از دست  آمدی، مغازه میشدی بیرون  میشود. از مکه که بلند  میمحسوب  میی اسال تشکیالت جامعه

جان  ها را به میها و ناکا تمیی این محرو کردند همه میرفت. هجرت یعنی این. آن کسانی که هجرت  میدادی و اموالت به تاراج  می
 پذیرفتند.  می

وجود آمده  که در مدینه به میی اسال جامعه ...یک خشت بردن میی اسال ظیم جامعهاز سوی دیگر هجرت، یعنی برای بنای کاخ ع
رشار از ایمان. آن فهم، محب و معتقد به این راه، با دلی س دار، اسالم محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتالش، پرتوان، سابقه بود

گذشت.و در حقیقت به سهم خودش، گام  میکرد از مکه، از انس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش  میکسی که هجرت 
 ای. بزرگی برداشته بود در راه بنای آن چنان جامعه

 سقفند. گان یکدیگرند. اینها همه یک عنصرند و خشت و آجر یک دیوار و جبهه پیوستگان و هم اینها به هم
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