
11قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"کته های نابِ کتابِ ن  

حَر جٍ مِنْ الدَِّینِ فِی عَل يْکُمْ جَعَل  وَمَا اجْت بَاکُمْ هُوَ ۚ  وَجَاهِدُوا فِی الل َّهِ حَق َّ جِهَادِهِ   ۚ 

معاویه بن ابی سفيان خيلی جالب است.از معاویه دیگر بی دین تر کسی را سراغ داری؟ یک روز دیدند معاویه 

 چک هست،اینها را از آنجا بياورید،بگذاریدوصيت می کند به نزدیکانش که بله،من که مُردم،یکی دو تا بسته کو

پيغمبر است.یک روز هم پيغمبر خدا اصالح توی کفن من.گفتند چيه اینها؟ گفت یک دانه اش قسمتی از لباس 

می کرد سر و صورتش را،یا ناخن می گرفت،چند دانه از آن ذرات مو و ناخنِ پيغمبر را جمع کردم.اینها را 

  ه اميد شفاعت پيغمبر حرکت می کند!بگذارید توی کفن من که خدا مرا ببخشد.آی زِکی! معاویه هم ب

مجاهدت کنيد در راه خدا،آن چنان که شایسته مجاهدت است.برای یک درآمد " وَجَاهِدُوا فِی الل َّهِ حَق َّ جِهَادِهِ  "

 آفتاب تا آفتاب چه قدر تالش می کنيد،به همين نسبت ببين برای خدا چقدر باید تالش کنی.

اوست که شما را برگزیده است ای ملت اسالم! بين ده نفر شما نگاه می کنيد،می بينيد که این  " اجْت بَاکُمْ ُوَ "

{؛می گویيد آقا، این بارِ سنگين را باید تو است} پنجه اش قوی تر و یکی قيافه اش مصمم تر،بدنش آماده تر

ردم. خدا امت اسالم را انتخاب کرد، به معنای انتخاب آماده ترین فرد را برای این کار انتخاب کبرداری،من تو 

 است برای بزرگ ترین کار.

تصميم گرفت و این بار را  ،- توان که در او بود مسلماً - اراده کرد {اگراگر توانست این کار را بکند؛یعنی }

د یک فرد زبده برجسته.اگر برنداشت چه؟ از دیگران توسری ا قران باالتر می رود،می شوبرداشت،آن وقت از سطح 

ی شود.به او می گویند بيچاره! دیگران نمی توانستند،به آنها هم نگفتيم،اما به تو گفتيم و تو خورتر و بدبخت تر م

اگر نه چه  برداشتند،البته بهترین و گزیده ترین و شایسته ترینِ مسلمانانند،اما {این بار رااگر }ی.نکرد

برای این ،"َِللّاِه وَضُرِبَتْ عَل يْهِمُ الذَِّل َّةُ وَالْمَسْک ن ةُ وَبَاءُوا بِغ ض بٍ مِن  "وضعی را دارند که یهود دارا شدند، طور؟همان 

.آن هم برای آخرتشان " مَأْوَاهُمْ جَهَن َّمُِ"دنيایشان،  

م قرار نداده،فشاری در دین،بر شما سختی و فشار و صعوبتی ه " حَر جٍ مِنْ الدَِّینِ فِی عَل يْکُمْ جَعَل  وَمَا "

سنگين نيست این بار،این قدر برداشتنش عذاب و شکنجه ندارد،قابل تحمل است.نيست.این قدرها   

 

 

 


