
31قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های نابِ کتابِ   

پای منافعشان در میان است،دین را نمی خواهند،اینها مومن نیستند.آن کسانی که آنجا که   

به بعضی از دین ایمان  " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْض  " قرآن در مقام توبیخ بنی اسرائیل می فرماید:

 دارید،به آنجاهای بی دردسرِ راحتش مومنید و متعهد،به بعضی دیگر از دین بی ایمانید؟

به امر به معروف و نهی از  به نماز و روزه که بی دردسر و کم مایه هست رو می آورند؛اینها کسانی هستند که 

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

فضایل از دم از قرآن و نماز و دیانت هم می زند، یان،آنجا که صرفه ایجاب می کند،دممعاویه بن ابی سف

معاویه نشسته بود،ابن عباس هم نشسته بود،دیگران هم .ند،اشک تمساح هم می ریزدمی زامیرالمومنین هم 

؟ گفت در امانم؟ گفت بله،در امانی.علی چه بلدی از فضیلتنشسته بودند،بعد گفت که مثال ای فالن بی فالن   

 بعد بنا کرد گفتن،او هم بناکرد های های گریه کردن.آنجا که الزم است دم از محبت علی هم می زند.

باالآوردنِ سطح فکر و  {حسابِاینجا جاهایی ست که دین به سود اوست،اما آنجا که حساب عدل می آید،}

ای اینها به میان می آید،معاویه از دین پاندیشه مردم که هدف رسالت ها و نبوت ها و بعثت هاست؛وقتی 

 اطالعی ندارد.

،ایشان امام مگر مکرر در بحث ها نگفتم که معاویه نماز می خواند،به جماعت می خواند،اول وقت هم می خواند

ضرر،دینی ست می شدند.خب اینجا،دینِ بسیار خوبی ست،دینی ست لذت بخش،دینی ست بی  {همجماعت }

 محبت جلب کن،مردم را متوجه کن،اینها که خوب است.

ودمان می خواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم،یک مقدارِ دیگرش را نپذیریم و خ

 را مومن بدانیم،بگذارید اول معاویه را مومن بدانیم؛چون معاویه هم همین جوری بود.

صرفه اش  هدر همه قضایا،در همه مسائل،در همه گوشه کنارهای زندگی،آدم مومن،متعهد است،نه آنجایی ک

 ایجاب کند.


