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نُىا امَِّظين   ِئن  آم  هِ   ِةِظكْغِ  قُنُىةُُهم و د طْم  هِ   ِةِظكْغِ  ؤ ل   ۗ   امنَـّ ِئن  امنَـّ  امُْقنُىبُ  د طْم 
 ﴾22ععض:﴿

ؾىی زضا  یافر )ةه ثتاخ و اطمینانکه ایامن آوعصنض و صمهایكان ةا یاص زضا  آنان
 گیغص.  میطأمنینه و ثتاخ ی یاص زضا، صمها  وؾینه قىنض( هامنا ةه هضایر می

نُىا امَِّظين    ِمنُىا آم  ع  اِخ  و  امِد  ى  امهَّ أب   و ُخْؿنُ  م ُهمْ  طُىب   ﴾22ععض:﴿ م 
قایؿذه کغصنض. فغزنضه ةاص امغوػقان و نیکى ةاص که ایامن آوعصنض و عمه  آنان
 قان. آینضه

ی صل. خامر آعامل عوح و قنث. یعنی چه آعامل؟ آیا آعامل ةه این  اطمینان یعنی چه؟ اطمینان یعنی خامر طأمنینه .3
ةیهىقی  هزىاب و نیم گىنه ددغکی و دالقی نضاقذه ةاقض؟ آعامل ةه این معنا که صع خامر نیمه معناؾر که عوح ما هیچ

 ةاقض صِل ما؟ نه. ةنکه آعامل صع مقاةه صغضغه و اضطغاب و دكىیل...
های گىناگىن آن عا  ددغک ةاقض و پیل نغوص و پیرشفر نضاقذه ةاقض؛ یعنی جاطةه یعنی چه صل آعاو ةاقض؟ نه اینکه ةی

ؾىی مقهىص انؿانیر و  دغ ةه متاوةه این ؾى آن ؾى نکكانض و ؾنگینِی ةاع ایامن، آعاو و مطمئ، اما ةا رسعر هغ چه 
 زنقر خغکر کنض، این اؾر معنای اطمینان.

دىانض عاه زضا عا دا آزغع ةپیامیض و ةه رسمنؼل و هضف مقهىص نائه آیض، که مطمئ ةاقض خامر اطمینان و  کؿی می آن .2
ی عالقه ةه زضا،  جاطةه ی ایامن، ای او عا ةکكانض. جاطةه ؾکىن صع او ةاقض. اطمینان ةه این معناؾر؛ یعنی جاطةه

های صیگغ ةغای او هیچ و  ی جاطةه ؾىی زىص ةکكانض که همه چنان او عا مجظوب کنض و ةه ی عالقه ةه هضف، آن جاطةه
 پىچ و مؿسغه ةیاینض، هیچ و پىچ و مؿسغه.

نض، اثغقان عا های کىچک عا مدى میک ی قىی که گفذم جاطةه ی قىی اؾر. هامن جاطةه یاص زضا و طکغهللا هامن جاطةه .1
 زنثی میکنض همین طکغهللا اؾر. 

امهالج دنهی »مناػ، کپؿىل طکغ زضاؾر. رسداپای مناػ طکغ هللا اؾر. مظاؾر که زىص قغآن هم ةعض اػ آنی که میفغمایض  .4
ؾر. و یاص زضا ةالدغ ا« و مظکغهللا اکرب»صاعص، صنتامل میگىیض:  مناػ، اػ فدكا و منکغاخ ةاػ می« عن امفدكاء و املنکغ

دغین زانیر مناػ این اؾر. یاص زضا و دىجه و قنازر زضا، یکی اػ زىام مهمل این اؾر که این صل عا اػ  ةؼعگ
 های گىناگىن، صع همه کاعی ةاػ میضاعص و صل، آعامل پیضا میکنض. ها و جاطةه ها، وؾىؾه اضطغاب

هُ  ؤ نؼ ل   ثُمَّ  ِكين ذ هُ  امنَـّ ى  ؾ  ع ل   ُؾىمِهِ  ع   ع ل   ﴾26دىةه:﴿امُْمْؤِمِني   و 
 ی عوح عا ةغ پیغمرب و ةغ مؤمنین ناػل کغص. ؾکینهزضا آعامل عوح و 

ی ؾکینه اخ صع مىاقع خؿاؽ؛ مثالً یکی صع جنگ خنین و ةعض اػ آنی که  پنج قل آیه صع قغآن وجىص صاعص که صع ػمینه
جاو ةغ اؾاؽ ؾنر زضا که آصمی که صامئاً خؿاؽ نتاقض، ةایؿذی رضةر ةسىعص،  زاطغ یک غغوع ةی مكکغیان پیغمرب، ةه

 قکؿر زىعصنض، منذها نه قکؿر قاطع و نهایی. 
 (32صع آن وقذی اؾر که صع ػیغ آن صعزر، مؿنامنان ةا پیغمرب ةیعذكان عا دجضیض کغصنض. )فذذ/ جا یک
ی اؾالمی. ... و صع ةین  ؾىی مضینه، ةا هضف دكکیه جامعه جا ةغای آن وقذی اؾر که پیغمرب اػ مکه گغیسذه اؾر ةه یک

 عاه پیغمرب پناه ةغصه ةه یک غاعی.
 معنای عضو ددغک و زىاب عفنت و غافه قضن نیؿر. ه، آعامل، ؾکىن نفـ، ةاػ ةهمؤمن صاعای ؾکینه اؾر، پـ ؾکین

هُ  اجَّ ىِّن  ق ال   ۗ   ق ْىُمهُ  و خ  اجن هِ  ِف  ؤ دُد  ق ضْ  امنَـّ انِ  و  ض  اُف  و ل   ۗ   ه  ا ؤ ز   ةِهِ  كُىن   درُْشِ  م 

اء   ؤ ن إِلَّ  يْئًا ِّب  ع   ي ك  ء   كُهَّ  ِّب  ع   و ِؾع   ۗ   ق  ْ كَّغُ  ؤ ف ال   ۗ   ِعناًْم  َش   ﴾ 28انعاو:﴿ ون   د ذ ظ 
ةغاهیم )م( همین واقعیر عا ةا مرشکان رسگغصان ػمان زىص، که چىن اػ مکذث و مؿنکی [

صمیه پیغوی منیکغصنض منیذىانؿذنض صمی آعاو و عوخی مطمئ  قضه و مقغون ةه مكسو و خؿاب
ه اػ ایامنی عاؾش، مایه گغفر صاقذه ةاقنض، صع میان نهاص و ؾکىن نفـ و امنیر صعونی زىص عا ک

 ]عر آنان کكیض: ةه
ی زضا مجاصمه میکنیض؟ و  و قىو او )اةغاهیم( ةا او ةه مجاصمه پغصازذنض. گفر آیا ةا من صعةاعه

ایض هیچ ةیمی نضاعو  خال آنکه زضا مغا هضایر کغصه اؾر. و اػ آنچه قام رشیک زضا صانؿذه
ةا  پغوعصگاعو ةه همه چیؼ صانكل گؿرتصه اؾر. .ی من چیؼی اعاصه کنض مگغ آنکه زضا صعةاعه

 آئیض؟ زىص منی این خال آیا ةه

اُف  و ك يْف   ا ؤ ز  افُىن   و ل   كْذُمْ  ؤ رْش   م  هِ  كْذُم ؤ رْش   ؤ نَُّكمْ  د س  ا ِةامنَـّ ن يْكُمْ  ِةهِ  يُن ؼّْل  م مْ  م   ع 

غِ  ف إ ين  ۗ   ُؾنْط انًا ْيِ  امْف  قن  يق   ﴾23انعاو:﴿ د ْعن ُمىن   كُنذُمْ  إِن ۗ   ْمنِ ْل  ِةا ؤ خ 
ایض  ایض ةرتؾم و قام اػ اینکه ةضو رشک آوعصه چگىنه من اػ آنچه قام رشیک زضا قغاع صاصه

 ایمنینغؾیض؟ ةا اینکه قام عا هیچ خجر و ةغهانی ةغ این نیؿر کضامیک اػ ما صو گغوه ةه 
او؟ یا قام که ةغ پنضاع  یافذه ؾؼاواعدغیم؟ )من که زضا عا قنازذه و ةا ةهیغخ و آگاهی ةضو عاه

 !ةاطه زىص هیچ خجذی نضاعیض؟( اگغ میضانؿذیض

نُىا امَِّظين    ىِئك   ِةظُنْم   إِمي ان ُهم ي نْتُِؿىا و م مْ  آم  ْهذ ُضون   و ُهم ْل ْمنُ ا م ُهمُ  ؤُومـ   من
 ﴾22انعاو:﴿

و  هؿر ایمنی افقط آنها ع انض،  ظنم و ؾذم نیامىصه انض و ایامن زىص عا ةه آنها که ایامن آوعصه
 یافذگان. آنهاینض هضایر

گىیض که قىو، چگىنه ةا او ةدث کغصنض و چه  کنض، منی امغخامن ةا قىمل عا نقه می ی اةغاهیم  زنیه قغآن وقذی مداّجه .3
 ػنض که خغف آنها چه ةىصه اؾر. کنض، انؿان خضؽ می گفذنض. اما اػ جىاةی که اةغاهیم ةه آنها صاصه و قغآن نقه می

کنم. و اػ آنچه قام رشیک  صانم چه می یفذه و عوقنم. می او، عاه من هضایر قضه« و قض هضان»اةغاهیم جىاب میضهض که  .2
دغؾم و ةـ.  ی من چیؼی اعاصه کنض؛ یعنی صع خقیقر اػ زضا می ایض، هیچ ةیمی نضاعو، مگغ آنکه زضا صعةاعه زضا صانؿذه

 ای نضاعو. مهایض واه اما اػ آنهایی که قام رشیک زضا صانؿذه
انض: اةغاهیم ةرتؽ! اػ این رشکایی که ما ةغای زضا قغاع صاصیم،  گفذه آیض لةض آنها ةه اةغاهیم می صؾر می اػ این جىاب ةه .1

ی پاؾش اةغاهیم این مطنث  آوعنض و عوػگاعخ عا ؾیاه میکننض. اػ اصامه کننض، پضعخ عا صع می ةرتؽ. اینها زكکر می
 قىص. دغ می واضذ

صمیه،  که قام ةی گىیض: چطىع من ةرتؾم؟! قام ةایض ةرتؾیض. من اػ آن کؿانی ی پاؾش ةه قىمل می اصامه اةغاهیم صع .4
 که مغا هضایر کغصه و مطنث ةغایم عوقن اؾر. رشیک و عقیث زضا قغاع صاصیض ةرتؾم، صع خامی

ی صاقذه ةاقم یا قام؟ منی که صمل گىیض: ما یا قام؛ من ؾؼاواعدغو که عوخاً ایمن ةاقم و امنیر عوخ اةغاهیم صع اصامه می .5
ای  دغو یا دى، ةیچاعه؟ که صع آن عاهی که قغاع گغفذه دكىیل ةه زضا واةؿذه اؾر، منی که مىعص هضایر زضایم، من ةی

 صمیه و خجذی نضاعی.
اؾر که معنای آن  امتذه پیضاؾر که اینجا مغاص اػ امن، امِن عوخی اؾر، نه امِن اجذامعی. امنیر اجذامعی امتذه ةه .6

های  ی افغاص اػ یک آعامكی صع اجذامع ةغزىعصاع ةاقنض دا هغ کؿی ةذىانض خق زىصف عا ةربص. و ؾکىخ، ؾکىخ همه
ی مؿائه اجذامعی و امن  اجتاعی، غیغ اػ امنیر اؾر. این امنی که اینجا میگىییم، غیغ اػ آن امنیذی اؾر که صع ػمینه

 ، نضاقنت دؼمؼل، اضطغاب و ةیم، هغاؾمنض و هغاؾناک نتىصن. اجذامعی مطغح اؾر. این امن یعنی امِن عوخی

ثمربخش 

 بودن

ا نْن ا و م  ع  ن يْه ا كُنر   امَّذِي امِْقتْن ح   ج  ن مِن ْعن م   إِلَّ  ع  ن ُؾىل   امغَّ  ي ذَِّتعُ  م  نُِث  ِممَّ ى  ي نق   ع ل 

ِقت يْهِ  إِن ۗ   ع  ي امَِّظين   ع ل   إِلَّ  جً  م ك ِتي   ك ان ْر  و  ض  هُ  ه  ا ۗ   امنَـّ هُ  ك ان   و م   مِيُِضيع   امنَـّ

ه   إِنَّ  ۗ   إِمي ان ُكمْ   ﴾341ةفغج﴿ ِخيم   عَّ  ُءوف   م غ   ِةامنَّاِؽ  امنَـّ
... 

املقضؽ( عا معین نکغصه ةىصیم مگغ ةغای آنکه پیغوان واقعی  ی پیكین دى )ةیر قتنه
 های جاهنی معنىو و ممذاػ گغصنض. عوان ؾنر پیامرب اػ صنتامه

که زضا هضایذكان کغصه  هغ چنض که ةؿی ةؼعگ و مهم مینمىص مگغ ةغای کؿانی
 زضا هغگؼ ایامن قام عا ضایع منیکغص.اؾر و 

 هامنا زضا ةغ مغصمان مهغةان و صاعای عخمر اؾر.

و  دىانض خغکر کنض و اخذامل عؾیضنل هؿر عِو عاِه هضف و مقهىص، اگغ صاقذه ةاقض، ةهرت می یکی اػ چیؼهایی که عاه .3
کنض و اخذامل نغؾیضنل هم ػیاص اؾر، این اؾر که کاع زىص عا مثغةسل ةضانض یا  اگغ نضاقذه ةاقض، کنضدغ خغکر می

عمنل عوص،  نضانض. اگغ مثغةسل صانؿر این عاه عا؛ خغکر زىص و کاع زىص و گاو زىص عا، اخؿاؽ کغص که این اػ ةین منی
کنض که او عا  قىص، هغ خغکر او یک مىجی عا ایجاص می ی مرتدث می، ةغ این خغکر و ةغ این گاو، یک اثغ قىص ضایع منی

 صانض و قغآن این عا ةه او آمىزذه اؾر. عؾانض. مؤمن اینجىع اؾر مؤمن کاع زىصف عا مثغةسل می ةیكرت ةه منؼل می
اػ میسىانضن املقضؽ من وقذی آمضنض ةه مضینه، عو ةه ةیر زىانضنض وقذی که مؿنامنها صع مکه ةىصنض، عو ةه کعته مناػ می .2

طغف کعته،  کغصنض. چنضی گظقر و آیه ناػل قض که ةغگغص ةه صؾذىع پغوعصگاع امتذه. هامن کاعی که یهىصیها هم می ةه
یکی اػ آیادی که اةعاص مسذنف ماجغای دغییغ قتنه عا رشح  .مؿجضامدغاو. و مؿنامنها ةنا کغصنض ةه آن طغف مناػزىانضن

عمه ةیایض... ما زىاؾذیم یک ؾنر آةا و اجضاصی عا  ةا این کاع آػمایكی اػ قام ةه میضهض این آیه اؾر. میگىیض زىاؾذیم
مىقذا اػ قام ةگیغیم و ةتینیم چقضع خارضیض ةغای زاطغ زضا ؾنذها عا ػیغ پا ةگظاعیض. ... نه اینکه زیال کنیض مناػهایی که 

مناػها عا ما ةه هیچ میگیغیم، قتىمكان نضاعیم، املقضؽ زىانضیض، این  صع مضدی که صع مضینه ةىصیض و اوایه عو ةه ةیر
ی مغادث، مىعص قتىل اؾر.  اف صع همه زیغ. کاعهایی که کغصیض، همه ی ةاطنی ةىص؛ نه، نه املقضؽ، قتنه ی ةیر قتنه
طىع کنی، مىعص دهضیق و دإییض و مىعص پاصاف و  های قام مؤمنان، هم صع مىعص قتنه و هم ةه های قام و ؾعی دالف
 زضاؾر. ... زضا هغ گؼ ایامن قام عا ضایع منیکنض. ؾپاؽ

ن ْه  ف م  اِخ  ِمن   ي ْعم  امِد  ْعِيهِ  ان   كُْفغ   ف ال   ُمْؤِمن   و ُهى   امهَّ إِنَّا مِؿ   ك ادِتُىن   م هُ  و 
 ﴾24انتیاء:﴿

عمه آوعص، کىقل او پىقیضه و  هغ کـ همغاه ةا ایامن، اػ کاعهای قایؿذه چیؼی ةه
 مانض و یقیناً ما ةغای او نىیؿنضه )ای امین( زىاهیم ةىص.ناؾپاؽ نسىاهض 

 آیه این گغصص می منذرش ؾسرنان دىؾط ۴۵ ؾال که کذاةی صع اما اؾر ةىصه نكضه ای اقاعه آیه این ةه ؾسرنانی ی جنؿه صع]
 .[نضاعص وجىص آیه این طیه دىضیدادی جهر همین ةه. قىص می اضافه


