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از دعوت باید پیروی کرد و پیامبر وسیلۀ ابالغ دعوت است و انسان بودن او تأکید بر مسئولیت 

کرد، دید یا غیب را یا امور شگفت را مشاهده میانسان است. اما اگر آدمی مالئکه را می

« ای ندهند.را هیچ مژده در آن روز مجرمان»شد؛ به تعبیر قرآن کریم: مسئولیت او افزون می

ه شوند، نه بهای منطقی بیان میهای الهی به روش عقلی و شیوهتوضیح این نکته آنکه دعوت

 تواند با هر حکمیهای غیبی. معجزۀ پیامبران برای باور کردن رسالت است. اما پیامبر نمیروش

نجام بدهد، بالفاصله اجر اگر فرض کنیم انسانی که واجبات خویش را ا .اقدام به معجزه کند

خود را بگیرد، مثالً اگر انسان در مسجد نماز خواند، به هنگام خارج شدن بالفاصله اجر خود را 

بگیرد و به او مال و جاه یا غیر آن را بدهند، رغبت و میل به تعالیم و انجام دادن اعمال و 

اهد داشت. بنابراین، تربیت گاه عمل، اجر و قیمتی نخوشود و آنها نوعی تجارت میمسئولیت

مستلزم آن است که اجر عمل صالح فوری نباشد. فراتر از آن اینکه انسان مؤمن وقتی برخی 

 شود. چراکه آدمیکند، بیشتر تربیت میها احساس میها را در برابر پذیرش مسئولیتسختی

کند، ا تحمل میها و مصائب رای از سختیدهد و پارههنگامی که وظیفۀ خویش را انجام می

 .شودیابد. چون عمل او به مبارزه و تالش فراوان و توانایی و کمال تبدیل میکمال می

دهد با برخی فردی که عمل صالح، برای خدمت مردم و برای تغییر در فرد و جامعه، انجام می 

هد و خواجامعه نمی شود. و فرد کافری که خیر و خوبی برایها مواجه میمشکالت و سختی

ها برد و همۀ خوبیخواهان بهبود وضعیت فرد و امت نیست، طبیعتاً در رفاه و راحتی به سر می

قرآن  .کندخواهد و کارها و اموال و جاه و مقام و امثال آن را منحصر به فرد میرا برای خود می

ن مؤمن و کند که همۀ این مراحل، یعنی فوری نبودن پاداش اجر عمل انساکریم تأکید می

ها، ها و خوبیها و کامیابیها، دستیابی منحرفان و کافران به خوشیاحیاناً مواجه شدن با سختی

ها امتحانات الهی و ابتال از سوی اوست که باید فزونی ثروت و مال گمراهان و منافقان، همۀ این

 .های خویش باشدساز تمسک بیش از پیش مؤمن به اعمال و مسئولیتسبب

آید. برای رسیدن به کمال است و کمال هم جز با اراده و اختیار و انتخاب به دست نمی دعوت

پس آدمی همواره باید خویش را در مبارزۀ میان خیر و شر ببیند تا خیر را با همۀ ارادۀ خود 

 یابد که خیر دشوار را با کمال میل و ارادۀ خود انتخاب کندانسان وقتی کمال می .برگزیند


